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fókusz
A Bizottsághoz fordult a LEADER Központ
A Magyarországi LEADER Központ vezetõje
levélben fordult az Európai Bizottsághoz, mert
egyes német tartományokban az akciócsoportoknak
pályázatuk 2007. évi benyújtásakor név szerint meg
kell jelölniük azokat a partner akciócsoportokat,
amelyekkel késõbb nemzetközi együttmûködések
keretében együtt szeretnének mûködni.
Ez a feltétel hátrányosan érinti a LEADER Programba
késõbb bekapcsolódó új tagállamokat, valamint
általában megkülönbözteti azokat a tagállamokat, ahol
az akciócsoportok 2008-ban kerülnek kiválasztásra.
A nemzetközi együttmûködés és tapasztalatcsere a
gazdasági és társadalmi elõnyökön túl a közös európai
értékek közvetítésének elsõdleges eszköze, a LEADER
Program egyik fontos eleme.
A LEADER Központ a Bizottság segítségét kérte annak
érdekében, hogy az összes tagállam valamennyi
akciócsoportja egyenlõ esélyekkel vehessen részt
LEADER finanszírozású nemzetközi projektekben.
Felfüggesztették a Norvég Alap pályázati
kiírását
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. február
2-án elõreláthatóan másfél hónapos idõtartamra felfüggesztette az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok 2006. október 1. és 2007. március 31.
közötti, harmadik pályázati fordulóját.
A pályázati feltételeket ugyanis a kiíró jelentõsen
egyszerûsíteni kívánja, illetve kétkörös pályázati
rendszert kívánnak bevezetni.
A LEADER Központ által a pályázással kapcsolatosan
szervezett konzultáció emiatt egy késõbbi idõpontban
kerül megrendezésre.

Megjelentek az Új Magyarország Fejlesztési
Terv elsõ pályázatai
Az uniós tagországok közül Magyarország az
elsõk között nyitotta meg a 2007-2013 között
rendelkezésre álló támogatási forrásokat.
A pályázati források fokozatosan válnak elérhetõvé.
A már meghirdetett pályázatok:
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
- GOP 2007-2.1.1/A: Mikro- és kisvállalkozások
technológia fejlesztése;
- GOP 2007-2.1.1/B: Komplex vállalati technológiai
fejlesztés kis- és középvállalkozások számára;
- GOP 2007-2.1.1/C: Komplex vállalati technológia
fejlesztése;
- GOP 2007-2.1.2/B: Munkalehetõség teremtõ komplex
beruházások támogatása a hátrányos helyzetû
kistérségekben kis- és középvállalkozások számára;
- GOP 2007/2.1.2/C: Munkalehetõség teremtõ komplex
beruházások támogatása a hátrányos helyzetû
kistérségekben.
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
- TÁMOP-2.1.3/07/1: Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára.
Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)
- KMOP-2007-1.2.1/B: Komplex vállalati technológia
fejlesztés kis- és középvállalkozások számára.
A pályázati dokumentációk a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján olvashatók.
A pályázati lehetõségek folyamatosan bõvülõ körérõl a
Magyarországi LEADER Központ rövidesen külön
pályázati hírlevélben is tájékoztatást ad.

Hasznos

linkek
LEADER Hungária
LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt
LEADER+ Website (en)

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Változatos tagállami agrár- és vidékfejlesztési
elképzelések
A
tagállamok
vidékfejlesztési
elképzelései
jelentõsen különböznek egymástól. A Brüsszeli LEADER
Obszervatórium és a tagállamok LEADER Központjainak
felmérése szerint az egyes országok jelentõsen eltérõ
arányban támogatják az EMVA négy intézkedéscsomagját.
A támogatási arányok eltérésében a földrajzi adottságok is
fontos szerepet játszanak. A tervezett legszélsõségesebb
arányokat a mellékelt táblázat tartalmazza. A tagállamok
agrár- és vidékfejlesztési programjaira Brüsszelnek
mindenesetre még rá kell bólintania.

Munkába álltak a LEADER referensek
A 2007. február 1-3. közötti felkészítõ képzést és
tréninget követõen megkezdte munkáját a támogatott akciócsoportok gesztor szervezeteinél a 35 LEADER
referens. Tevékenységükkel elsõsorban a gesztorok
munkáját segítik majd.
Hozzájárulnak az akciócsoportok feladatainak végrehajtásához és elõsegítik az akciócsoportok közötti
együttmûködések kialakulását.

Vidékfejlesztésrõl a Magyar Tudományos
Akadémián
A Magyarországi
LEADER
Központ
társrendezésével
kerül
sor
"Az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program fõ célkitûzései,
intézkedései és pénzügyi lehetõségei" címû egynapos
konferenciára 2007. február 22-én a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében. A rendezvényen bemutatásra
kerülnek az EMVA intézkedéscsomagjai. Elõadást tart
többek közt Gõgõs Zoltán államtitkár és Ficsor Ádám
szakállamtitkár. A tervezési szakaszban lévõ LEADER
Programot Simon László, a LEADER Központ vezetõje
mutatja be. Szeretettel várjuk Önt is, bõvebb információt,
részletes programot kérjen a Központ munkatársától az
mneuhauser@leader.co.hu e-mail címen.

Új nemzetközi együttmûködés kilátásban
Magyar partnerekkel lépett kapcsolatba a francia
Couleurs d'Orb en Languedoc Akciócsoport. A
francia közösség képviselõi a Magyarországi LEADER
Központ közvetítésével a héten a Keleti-Mecsek és a
Sümeg Térségi Marcal Forrásvidék Fejlõdéséért akciócsoportot látogatták meg, és borturizmussal, borászattal,
valamint borértékesítéssel kapcsolatos együttmûködési
lehetõségekrõl tárgyaltak.
Emellett a római LEADER Központban február elsõ hetében
az olasz Abruzzo Italico Alto Sangro és a Dél-Cserhát
Akciócsoport kötött együttmûködési megállapodást.
Brüsszel csökkentené a cukorkvótát
Az uniós cukorkvóta lényegi csökkentését tervezi az
Európai Bizottság, hogy apassza a felhalmozott
cukorkészleteket. A Bizottság agrárügyi biztosa azt
javasolja, hogy ideiglenesen 12 százalékkal, vagyis
kétmillió tonnával csökkentsék a kvótákat. A biztos szerint
azért van szükség a csökkentésre, mert túl kevés gyártó
mondott le a kvótáiról a júliusban bejelentett cukorreform
keretében. A brüsszeli testület februárban nyújtja be
javaslatát az illetékes irányító bizottságnak, majd
októberben határozzák meg a pontos csökkentési
számokat.

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat a következõ e-mail címre küldjék el:
info@leader.co.hu
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