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Pályázati
alapkezelésre
pályázik
a
Magyarországi
LEADER
Közhasznú
Egyesület
A formai értékelést követõen befogadásra került a
Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület
pályázata, melyet az EGT/Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok forrásra nyújtott be 2006-ban.
Amennyiben a szakmai értékelés eredménye is
kedvezõ lesz, az Egyesület pályázati alapot hozhat
létre a támogatott LEADER akciócsoportok területén
mûködõ civil szervezetek és NGO-k környezetvédelmi
és fenntartható fejlõdést elõsegítõ projektjeinek
támogatására.
A pályázat sorsáról a késõbbiekben további
tájékoztatást adunk.

"Túl a magyar ugaron - A vidékfejlesztés
lehetõségei Magyarországon"
címmel kerül megrendezésre a DEMOS
Magyarország Alapítvány konferenciája 2007. április
20-án 10 órai kezdettel. A rendezvény témája a
vidékfejlesztés integrált megközelítése és a magyar
vidékfejlesztési politika mozgástere az Európai
Unióban. Bemutatásra kerülnek a 2007 és 2013 közötti
idõszak hazai vidékfejlesztési stratégiájának fõbb
prioritásai és számai, valamint a LEADER Programban
rejlõ lehetõségek.

Döntés küszöbén a LEADER helyi pályázatok
Újabb állomásához érkezett a LEADER+
Program. A helyi pályáztatás lezárását és a
beérkezett projektjavaslatok értékelését követõen az
akciócsoportok legnagyobb részénél a helyi bíráló és
monitoring bizottságok már kiválasztották a támogatásra
javasolt pályázatokat.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Döntés-elõkészítõ Bizottsága (DEB) a pályázatokat
folyamatosan értékeli és az Irányító Hatóság vezetõje elé
terjeszti végsõ döntéshozatalra. A Bizottság a mai napig
39 akciócsoport felterjesztését tárgyalta meg.
Várhatóan 2007. május hó elsõ feléig valamennyi
akciócsoporttól érkezett támogatási javaslat megvitatásra
kerül, és az ülésekkel párhuzamosan a várt támogatási
döntések is megszületnek. A helyi kedvezményezettek az
akciócsoportok döntését figyelembe véve, saját
felelõsségre már megkezdhették a projektek megvalósítását.
Bírálat alatt a HVI pályázatok
A 167 jogosult magyarországi kistérségbõl öszszesen 519 darab pályázat érkezett a Helyi
Vidékfejlesztési Iroda cím elnyerésére az FVM Agrárvidékfejlesztési
Fõosztályára.
A
pályázatokkal
kapcsolatos végleges döntésrõl 2007. április 20-ig
írásbeli értesítést kapnak az érintettek.

Hasznos

linkek
LEADER Hungária

A rendezvénynek a Közép-európai Egyetem (CEU) ad
otthont. A részletes program és az egyéb letölthetõ
dokumentumok a www.demos.hu címen találhatók.
Részvételi szándékát a rendezveny@demos.hu e-mail
címen, vagy az 1/423-0139-es fax számon jelezheti.

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

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Még áprilisban zöld jelzést kaphat az ÚMFT
Vélhetõen még áprilisban elfogadja az Európai
Bizottság az Új Magyarország Fejlesztési Tervet erõsítette meg Danuta Hübner, az Európai Bizottság
regionális politikáért felelõs tagja. Már csak egy kérdés vár
tisztázásra, és a megfelelõ válasz birtokában jóváhagyható
lesz a 2007 és 2013 között hazánk rendelkezésére álló,
több mint 25 milliárd euró felzárkóztatási forrás
felhasználásának koncepcióját rögzítõ terv. Eddig csak
Málta és Görögország nemzeti stratégiai referenciakeretét
fogadta el Brüsszel, majd az osztrák, a dán és a német terv
jóváhagyása várható. A bizottság több mint 311 milliárd
euró értékû beruházásról tárgyal a 27 uniós tagállammal.
Danuta Hübner hangsúlyozta, hogy az uniós felzárkóztatási
politika egyúttal a lisszaboni stratégia megvalósításának fõ
eszközévé is vált: a tagállamok a pántlikázás (earmarking)
jegyében mintegy 200 milliárd eurót a versenyképesség és
az innováció javítását célzó projektekre szántak nemzeti
programjaikban (50 milliárd euróval többet, mint az elõzõ
hétéves idõszakban). Hübner szerint az új tagállamok
esetében átlagosan 300 százalékkal nõtt a kutatásfejlesztésre és innovációra fordítandó források aránya a
2004-2006 közötti idõszakhoz képest.
A tavaly decemberben benyújtott 15 magyar operatív
programot elõreláthatóan június tájékán fogadja majd el a
Bizottság.
Együttmûködési
projektekkel
kapcsolatos
workshop Németországban
A Németországi LEADER Központ szakmai workshopot szervez "Hogyan kezdeményezzünk együttmûködést Lengyelországgal, Magyarországgal és Csehországgal" címmel, melyre 2007. május 8-10. között kerül sor Bad
Staffelsteinban. A workshop munkanyelve német és angol.
Regisztrálni a www.leaderplus.de/seminare címû honlapon
vagy az ugyanott megtalálható fax számon lehet
2007. április 13-ig.
A rendezvény meghívóját, programját és a regisztrációs
lapot a gesztor szervezetek a héten megkapták. Bõvebb
információt a Németországi LEADER Központ munkatársai
adnak e-mailen (leader@ble.de) és telefonon (+49 (0)228
6845 3841).
Mikor bio a biotermék?
Csak olyan árut lehessen bioterméknek nevezni,
amelyben egyáltalán nincs génmódosított (GM)
összetevõ - javasolja az Európai Parlament által a
napokban megvitatott jelentés. Szigorítanák tehát a

Bizottság rendelettervezetét, vagyis ha nem szándékosan
tartalmaz GM-összetevõket egy biotermék, akkor legfeljebb
0,9 százalékban lenne benne megengedhetõ a génmódosított
anyag. A szigorítás a magyar gazdálkodóknak is elõnyös
volna, mert meg tudnának felelni e követelménynek, míg
számos európai államban már nehezen lehetne betartani ezt.
Magyarországon továbbra is érvényben van a moratórium a
génmódosított növények köztermesztésére. A teljes GMOmentesség a biotermékek eladhatóságát is javíthatja.
A Bizottság emellett egy közösségi logót is készít, amely a
megfelelõen elõállított és ellenõrzött vagy importált biotermékeket azonosítja majd az egész Unióban. A címke felirata
"EU ökológiai" ("EU organic") lenne.
Ami az ökológiai állattenyésztést illeti, a Parlament szerint a
tenyésztett fajták kiválasztásakor "elõnyben kell részesíteni a
hosszú élettartamú, betegségeknek ellenálló és lassú növekedésû törzseket és az õshonos regionális fajtákat". Emellett
az intézmény az állategészség megóvásáért is tenni kíván.
LEADER a Balkánon?
A "Visegrádtól Visegrádig" Program keretében került
megrendezésre az a vidékfejlesztési workshop, melyet
az International Centre for Democratic Transition (ICDT,
Demokratikus Átalakulásért Intézet) szervezett 2007. március
29-30-án Szkopjéban. A nemzetközi eseményen a visegrádi
országok képviselõi osztották meg a LEADER Program
keretében
szerzett
tapasztalataikat
Horvátország,
Montenegró, Szerbia, Macedónia, valamint Bosznia és
Hercegovina küldöttségével.
A LEADER Program a vidék hatékony fejlesztésén túl a vidéki
közösségek kialakításával és megerõsítésével aktívan hozzájárul helyi szinten a demokrácia fejlõdéséhez, emberek, települések és térségek együttmûködéséhez, a békés egymás
mellett élés feltételeinek kialakításához.
OECD akciónyilatkozat a partnerségrõl
A Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) fórumának éves ülésén elfogadásra került a
partnerségekrõl és önkormányzatokról szóló akciónyilatkozat.
Az interneten is elérhetõ dokumentum célja a jobb
kormányzás elõsegítése az ún. "politika-alkotók" (policy
makers), valamint a helyi, regionális és nemzeti szintû
szereplõk közötti dialógus és együttmûködés javítása révén.
Ennek érdekében keresik annak módját, hogy a helyi
partnerségek hogyan járulhatnak hozzá még jobban a
gazdaságfejlesztéshez, a társadalmi kohézióhoz, a környezeti
fenntarthatósághoz, valamint az életminõség javításához.

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat a következõ e-mail címre küldjék el:
info@leader.co.hu
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Újabb állomásához érkezett a LEADER+
Program. A helyi pályáztatás lezárását és a
beérkezett projektjavaslatok értékelését
követ•en az akciócsoportok legnagyobb
részénél a helyi bíráló és monitoring
bizottságok már kiválasztották a támogatásra
javasolt pályázatokat.
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A Földm•velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Döntés-el•készít• Bizottsága (DEB) a pályázatokat
folyamatosan értékeli és az Irányító Hatóság vezet•je
elé terjeszti végs• döntéshozatalra. A Bizottság a
mai napig 39 akciócsoport felterjesztését tárgyalta
meg.
Várhatóan 2007. május hó els• feléig valamennyi
akciócsoporttól érkezett támogatási javaslat
megvitatásra kerül, és az ülésekkel párhuzamosan a
várt támogatási döntések is megszületnek.
A helyi kedvezményezettek az akciócsoportok
döntését figyelembe véve, saját felel•sségre már
megkezdhették a projektek megvalósítását.
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Ismeri-e a Regionális
Innovációs
Ügynökségek
tevékenységét?
Igen 28.61 % (103)
Nem 71.39 % (257)
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