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fókusz
Társadalmi egyeztetés a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Stratégiáról
Elkészült Magyarország Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Stratégiájának tervezete. A dokumentum célja
elõsegíteni az ország társadalmi, gazdasági, illetve
környezeti folyamatainak fenntartható fejlõdését. Az
Európai Unió Fenntartható Fejlõdési Stratégiájához
igazodó dokumentum keretet nyújt a hazai ágazati,
fejlesztési és más stratégiák, programok és tervek
számára. A dokumentum végleges változatának
elkészítéséhez azonban szükség van szakmai,
érdekképviseleti, társadalmi szervezetek, a gazdasági,
az önkormányzati és a civil szféra képviselõinek
véleményére, javaslataira.
A Stratégia véleményezésére 2007. május 31-ig van
lehetõség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség oldalán.

Rendezvények a vidék fejlõdése, értékeinek
megóvása érdekében
"Három lábon a hegyháton" vidékfejlesztési
konferencia
A rendezvény helyszíne: Alsómocsolád, konferenciaközpont
és
vendégház
(Baranyai
Hegyhát
Akciócsoport)
A rendezvény idõpontja: 2007. május 5.
“Európa nap” konferencia az európai uniós tagság
tapasztalatairól
A rendezvény helyszíne: Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán
Mûvelõdési
Központ
(Összefogás
Biharért
Akciócsoport)
A rendezvény idõpontja: 2007. május 9.
IV. Pünkösdi Dalostalálkozó
A rendezvény helyszíne: Nagyvenyim, Kossuth Lajos
Általános
Iskola
(Dunamenti
Önkormányzatok
Kistérségi Területfejlesztési Társulás Akciócsoport)
A rendezvény idõpontja: 2007. május 19.

Kötelezettségvállalás az elsõ, több mint 700
LEADER projektre
A Döntés-elõkészítõ Bizottság üléseit követõen
Ficsor Ádám szakállamtitkár úr, az Irányító Hatóság
vezetõje aláírásával kötelezettséget vállalt az elsõ, több
mint 700 LEADER projekt támogatására. Ezzel
megkezdõdik a támogatási szerzõdések megkötése a
végsõ kedvezményezettekkel. Bõvebb információ a
www.fvm.hu honlapon.

Hamarosan jóváhagyásra kerül az ÚMFT
Az egyeztetések befejezését követõen, az
intézményen
belüli
jóváhagyási
eljárás
lezárásával várhatóan május közepén az Európai
Bizottság elfogadja a 2007 és 2013 közötti fejlesztési
prioritásokat tartalmazó dokumentumot, az Új
Magyarország Fejlesztési Tervet.
A Magyarország által az egyes programokra szánt
pénzügyi keretek az egyeztetés során kevesebb, mint
2%-ban kerültek átcsoportosításra. Az eredetileg tervezettnél több pénz jut többek között gazdaság- és humánerõforrás-fejlesztésre, valamint környezetvédelemre.
Valamivel kevesebbet költhet az ország azonban pl.
közlekedésfejlesztésre.
Az ÚMFT 7000 milliárd forint
Hasznos
támogatási kerete mellett hazánk
az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Terven
keresztül
további 1300 milliárd forint
LEADER Hungária
támogatást használhat fel a 2007
LEADER+ FVM
és 2013 közötti fejlesztések
LEADER+ Képzési Projekt
megvalósítására.

linkek

LEADER+ Website (en)

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Már pályázhatók az EMVA forrásai
Megjelentek a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium elsõ olyan rendeletei, melyek az
Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó támogatásokat szabályozzák. A rendeletek
kihirdetésével olyan gazdálkodók támogatására nyílik
lehetõség, akik a kedvezõtlen adottságú területeken történõ
gazdálkodás, a gép- és technológia-beszerzés, valamint az
állattartó telepek korszerûsítése témakörökben kívánnak
projekteket megvalósítani.
Az új támogatási lehetõségek megtalálhatók a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján
a
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2151
linkre
kattintva.

LEADER Szeminárium Tokajban
A tervek szerint 2007. június 13. és 15. között kerül
megrendezésre a Magyarországi LEADER Központ
ötödik háromnapos szemináriuma Tokajban.
A rendezvény fõ témája ezúttal a vidéken élõ fiatalok helyzete,
a kistelepüléseken élõ fiatal lakosok helyben maradása,
életszínvonaluk növelése.
A három nap folyamán szó lesz a LEADER Programot érintõ
aktuális kérdésekrõl, valamint a Brüsszelben közvetlenül
pályázható támogatásokról.
A szemináriumnak otthont adó "Irány Tokaj Hegyalja"
LEADER+ Akciócsoport értékeinek, nevezetességeinek és
projektjeinek megismerésére is sor kerül.

Hódít a GMO-mentes termelés
Az Európai Bizottság engedékeny hozzáállása
ellenére egyre nagyobb teret hódít Európában a
GMO-mentes
termelés.
Az
Élelmiszerlánc
és
Állategészségügyi Állandó Bizottság utolsó ülésén az is
kiderült, hogy a génmentes gazdálkodást folytató régiók
száma egy év alatt 174-rõl 236 növekedett Európában.
Számos uniós tagállam a Bizottság által elõírtaknál jóval
keményebb feltételeket szab a génmódosított termékek
elõállítására. Magyarország és Ausztria például már
betiltotta az ún. MON 810 génmódosított kukorica
termelését, s valószínûleg hamarosan Bulgária is bõvíti a
tiltó rendeletek sorát. Elsõdleges problémát jelent, hogy
európai szinten nincs megfelelõen szabályozva a
génmódosított és a GMO-mentes termények együtt
termesztése.
Az élelmiszerbiztonságot komolyan érintõ döntések
megszületését az is sürgeti, hogy az európaiak 80%-a
ellenzi a génmódosított termények elõállítását és
forgalomba kerülését.
2008-ban a gazdasági növekedés támogatása
lesz a leghangsúlyosabb
2008-ban az Európai Unió történetében elõször
fordulhat elõ, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés
támogatása kapja a költségvetés legnagyobb hányadát
(44,3%), megelõzve ezzel a listavezetõ mezõgazdasági
politikát (43,6%).
Az elsõ tervezet szerint a 129,2 milliárd eurós 2008-as
büdzsébõl az ideinél magasabb támogatás jut, a kutatásra,
a transzeurópai hálózatok fejlesztésére, valamint az egész
életen át tartó tanulás elõsegítésére is.

BraLa Brandenburgi Mezõgazdasági Kiállítás
2007. május 17. és 20. között a németországi Paar im
Gleinben 17. alkalommal kerül megrendezésre a
BraLa Brandenburgi Mezõgazdasági Kiállítás.
A rendezvény résztvevõi megismerkedhetnek az agrárágazat
teljes palettájával a növénytermesztéstõl és állattenyésztéstõl
a földmûvelésen át a halászatig.
Bemutatásra kerülnek a témában folytatott legfrissebb
kutatások eredményei, a legújabb technológiák és a
szakirodalom is helyet kap.
A rendezvényen a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium és a LEADER Program képviseletében a
Magyarországi LEADER Központ is kiállítóként vesz részt.
A közös standon kiállításra kerülnek a hazai LEADER
akciócsoportoktól érkezõ különbözõ élelmiszeripari termékek,
valamint az akciócsoportot és a LEADER Programot
népszerûsítõ kiadványok is.

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