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fókusz
Az uniós átlag fejlettségi szintjén a KözépMagyarországi régió
Közép-Magyarország egy fõre jutó GDP-je az
Európai Unió átlagának 101,6%-a derült ki az Eurostat
által közzétett legfrissebb adatokból. A kimutatás
alapján a Nyugat-Dunántúl 66,8%-os, Közép-Dunántúl
61,1%-os, Dél-Dunántúl 45,6%-os, Dél-Alföld 44,2%os, Észak-Magyarország 42,5%-os, míg Észak-Alföld
41,9%-os fejlettségi szinten áll.
A 15 legalacsonyabb egy fõre esõ bruttó hazai
termékkel rendelkezõ régió Bulgária, Lengyelország és
Románia területén található. Az Unió három
leggazdagabb
régiója
Belsõ-London
(303%),
Luxemburg (251%), valamint Brüsszel régiója (248%).
Magyarországon a vásárlóerõ az uniós átlag 64%-a,
mellyel így a 20. helyen állunk.
Az újonnan csatlakozott tagállamok közül Ciprus a
legfejlettebb, ahol ez az érték 91,4%.
Érdekes összehasonlítással szolgál az Eurochambres
felmérése, miszerint az Európai Unió mára érte el az
Amerikai Egyesült Államok 1985-ben mért GDPszintjét. Az Európai Kereskedelmi és Gazdasági
Kamarák Szövetsége tanulmányában több mutató is az
Unió gazdasági lemaradására utal: a foglalkoztatási
ráta és a kutatás-fejlesztésre fordított összeg az USA
1978-as szintjén áll, míg a mostani uniós termelékenységet 1989-ben mérték a tengeren túl.

LEADER szeminárium Hõgyészen
A Magyarországi LEADER Központ szervezésében immár negyedik alkalommal került
megrendezésre 2007. március 7. és 9. között a LEADER
Szeminárium, melynek ezúttal a tolna megyei Hõgyész
adott otthont.
A rendezvény fõ témája a helyi termék, annak elõállítása,
fejlesztése, piaci pozícionálása, marketingje és piacra
vitele. Számos elõadás hangzott el helyi termékekkel
kapcsolatban, valamint konkrét hazai és nemzetközi
projektek is bemutatásra kerültek.
Elõadást tartott a brüsszeli LEADER Obszervatórium
képviselõje, valamint a francia és a lengyel LEADER
Központ munkatársa is. Nagy jelentõséggel bír, hogy a
lengyel LEADER Központ nemrégen kezdte meg
mûködését, és segítségével a hagyományos magyarlengyel kapcsolatokat a LEADER Program területén is ki
lehet terjeszteni.
A
vidékfejlesztésen
túli
regionális
fejlesztési
lehetõségekrõl Kováts Kornél, az NFÜ Regionális
Fejlesztési Programok Irányító Hatóság hálózati
igazgatója beszélt. A szeminárium elõadója volt Ficsor
Ádám szakállamtitkár úr és Paszternák Tímea MVH
LEADER osztályvezetõ asszony.
A szemináriumon 72 fõ vett részt 48 akciócsoport
képviseletében. Emellett az MVH 25 munkatársa is jelen
volt, így az akciócsoportok és a hivatal képviselõi között
formális és informális megbeszélésekre is sor kerülhetett.

Továbbra sincs döntés a megújuló energiák
használatáról
Az Unió energiaügyi és környezetvédelmi
minisztereinek sikertelen szavazása után a külügyminiszterek sem hoztak döntést arról, hogy kötelezõvé
tegyék-e a tagállamok számára a Bizottság megújulóenergia-használat arányát szabályozó javaslatát. A
nagyszabású akciótervet tartalmazó javaslat alapján a
tagállamoknak 2020-ig 20%-ra kell növelni a megújuló
energiaforrások használatát a teljes energiafelhasználáson belül.
A javaslattal kapcsolatos végsõ döntést az Unió államés kormányfõi hozzák meg.

Hasznos

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

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Agrárközponttá válik Budapest
Ahogy arról már korábban hírt adtunk, Budapestre
költözik az ENSZ világélelmezési szervezete. A
FAO mellett Magyarországon kap helyet az élelmezési
szervezet szolgáltató központja is. A döntés komoly
diplomáciai siker, s igen nagy lehetõség a hazai élelmezési
és mezõgazdasági szakemberek számára, hiszen a
székhelyváltásnak köszönhetõen száz új munkahely
létesül.
Gráf József mezõgazdasági miniszter bejelentésével egy
idõben együttmûködési megállapodást írt alá a gyöngyösi
Károly Róbert Fõiskola rektora, valamint a FAO budapesti,
közép- és kelet-európai szubregionális irodájának vezetõje.
A megállapodás értelmében az oktatási intézmény részt
kíván venni mind a kelet-közép-európai, mind a fejlõdõ
országok agrárszakembereinek képzésében. Emellett a
jövõben hazai szakemberek is részt vehetnek abban a
kutatócsoporban, melyet a mezõgazdasági reformok
támogatására hoz létre a szubregionális iroda.

A jelentés szerint - dacára az elõcsatlakozási programoknak
- a Közös Agrárpolitika (KAP) bevezetése nagy terheket rótt
az új tagállamokra, elsõsorban a szabályok bonyolultsága
és a jelentõs adminisztratív terhek miatt.
Az új tagállamok területének mintegy 22%-a, míg a régiek
4%-a hasznosított mezõgazdasági területként. Az új
tagállamok átlagos mezõgazdasági termelési szintje
azonban jóval elmarad a régi tagállamok átlagától, melynek
egyik oka a rossz mezõgazdasági szerkezet. Bár a régi
tagállamok agrártámogatása másfélszeresére nõtt, a
közvetlen kifizetések területén még mindig igen jelentõs
különbségek tapasztalhatók. A képviselõ szerint a régi
tagállamok gazdálkodói háromszor annyi támogatást
kaptak, mint az újak. Igaz, az új tagállamok gazdáinak
jövedelme kimutathatóan növekedett.
A jelentés úgy véli, hogy a jelenlegi KAP nem alkalmas a
kibõvülõ Unió mezõgazdasági problémái jelentõs részének
kezelésére. A reformfolyamat során figyelmet kell fordítani a
vidékfejlesztés finanszírozásának megfelelõ szintjére, és a
hatékony kockázat- és válságkezelõ rendszerre is.

Jelentés a 2004-es EU bõvítés mezõgazdaságra
gyakorolt hatásairól
Az Európai Parlament mezõgazdasági bizottsága
nagy többséggel elfogadta azt a jelentést, mely az Unió
2004-es bõvítésének mezõgazdaságára gyakorolt hatását
vizsgálja a régi és új tagállamokban.

Kiadvány a sikeres projektekrõl
A Magyarországi LEADER Központ hamarosan új, a
Programot népszerûsítõ kiadványt jelentet meg,
melyben LEADER forrásból megvalósuló projektek kerülnek
bemutatásra.

Tabajdi Csaba EP képviselõ jelentése alapján a bõvítés
nem okozott hirtelen zavarokat, sõt hasznára vált a 25
tagállam mezõgazdasági és élelmiszerpiacának. Az új
tagállamok az árak és a piacok stabilizációját, még a régiek
a megnövekedett exportot és új befektetési lehetõségeket
nyerték a bõvítéssel. A korábbi félelmekkel ellentétben a
bõvítés nem növelte az élemiszerbiztonság, valamint az
állat- és növény-egészségügy kockázati szintjét sem.

A kiadvány 25-30 olyan projektet mutat be, melyek
valamilyen szempontból kiemelkedõek, különlegesek. Az
anyag összeállításához a Központ várja a gesztor
szervezetektõl olyan projektek leírásait, melyeket a Helyi
Bíráló és Monitoring Bizottság támogatásra javasolt.
A kiadvánnyal kapcsolatos kérdésekkel forduljon Gila
Károlyhoz a +36-70-320-4657-es telefonszámon, vagy
e-mailben a kgila@leader.co.hu címen.

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