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fókusz
Körös-völgyi Kóstoló
A népi értékek és a nemzetiségi sokszínûség
bemutatása jegyében kerül megrendezésre
2007. június 22 és 24 között Szanazugon, a Körösvölgyi Kóstoló címû fesztivál. A rendezvény alapját a
Körösök Völgye Akciócsoport három, a LEADER+
Programból támogatott projektje adja. A fesztivál három
napja során bemutatkoznak a térség mûvészeti
csoportjai, turisztikai vállalkozásai, valamint az
akciócsoport területén élõ német, szlovák, román és
roma nemzetiségi, illetve etnikai csoportok is. A
rendezvény látogatóit a könnyûzenei programok
mellett, népi kismesterségek mûvelõi, népmûvészeti
együttesek fellépései és gasztronómiai bemutatók is
várják.
A rendezvény részletes programja a www.szanazug.hu
oldalon olvasható.

Nyertes pályázók találkozója a 8 Palóc+
Akciócsoportnál
2007. június 23-án, 10.00 órától a nógrád
megyei Mátranovákon, a Faluhely Major gazdaságban
kerül megrendezésre a 8 Palóc+ Akciócsoport
LEADER+ Programban nyertes pályázók ünnepélyes
találkozója. Az eseményen Kovács Attila, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
fõosztályvezetõ helyettese mutatja be az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programot, majd Molnár
Katalin az akciócsoport gesztor szervezetének vezetõje
ismereti a helyi vidékfejlesztési terv megvalósulásának
tapasztalatait. A rendezvényen bemutatásra kerülnek a
LEADER+ forrásból támogatott helyi termékfejlesztést
célzó projektek. A résztvevõk megismerhetik a
rendezvénynek helyet adó Faluhely Major LEADER+
támogatásból megvalósuló beruházásának terveit is.
A rendezvény részleteivel kapcsolatban Tábori Anitától
kaphatnak bõvebb információt a +36-32-341-360-as
telefonszámon.

Együtt a magyar vidékért
A Magyarországi LEADER Központ a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával meghirdette az "Együtt a magyar vidékért"
mozgalmat. A LEADER alapokon szervezõdõ program
elsõdleges célja az akciócsoportok közötti együttmûködések megerõsítése, a magyar vidék felzárkózásának és
fejlõdésének segítése, a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztési lehetõségek bõvítése. A gazdasági fejlõdésen túl cél a magyar vidék hagyományainak, kultúrájának megõrzése és bemutatása. A kezdeményezés hozzá
kíván járulni a vidéken élõk kapcsolatrendszerének bõvítéséhez, együttmûködések kialakításához, közös ötletek
kidolgozásához és megvalósításának elõsegítéséhez,
valamint a civil a vállalkozói és az önkormányzati szféra
párbeszédének kialakulásához és fejlesztéséhez.
A program két részbõl áll: projekttervezés és tematikus
csoportok szervezése. A projekttervezés keretében konkrét együttmûködési javaslattal rendelkezõ hazai, valamint
magyar partnereket keresõ külföldi akciócsoportok ötleteinek felkarolás, népszerûsítése, bemutatása a cél. Az érdeklõdõ felek számára a Központ belföldi szakmai találkozókat, szakmai utakat, helyszínbejárásokat szervez.
A kezdeményezés másik részében konkrét projektötletekkel még nem rendelkezõ, de adott téma iránt érdeklõdõ
akciócsoportok tematikus fórumaira kerül sor. A csoportok
téma szerint alakulnak (turizmusfejlesztés, környezetvédelem, megújuló energia, civil szervezetek megerõsítése,
helyi termékek fejlesztése, stb.). A találkozókon mindig
egy adott téma és az ahhoz kapcsolódó problémák,
lehetõségek kerülnek megvitatásra, akár a témához
kapcsolódó elõadókkal és szakminisztériumi képviselõkkel közösen. A találkozókon túl sor kerülhet tapasztalatcserére, projektbemutatókra, helyszínbejárásokra és
belföldi szakmai utakra is.
Az Együtt a magyar vidékért program keretében a
gesztor szervezeteken túl az
akciócsoport tagokat és a
Hasznos
témához kapcsolódó projektgazdákat is várja a Magyarországi
LEADER Központ.
A mozgalommal kapcsolatos
LEADER Hungária
részletekkel keresse Gila Károlyt
LEADER+ FVM
a kgila@leader.co.hu e-mail
LEADER+ Képzési Projekt
címen.

linkek

LEADER+ Website (en)

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Nemzetközi együttmûködés a “marhahajtási
útvonalak” mentén
2007. június 12-én a Magyarországi LEADER
Központban került sor arra a megbeszélésre, mely az
úgynevezett Oxenweg, Marhahajtási útvonal projekt
bemutatását és nemzetközi együttmûködés kialakítását
célozta meg. A Központ közvetítésével létrejövõ
rendezvényen magyar akciócsoportok képviselõi és a
projektet bemutató német szakértõk vettek részt.
Az elképzelések szerint a XIV-XV. század során kialakult
Magyarországról induló és Ausztrián át Németországba
érkezõ állatkereskedelmi utak mentén a jövõben olyan
turisztikai útvonalak kerülnek kialakításra, melyek a
partnerség megerõsítését, a kulturális és gasztronómiai
értékek és hagyományok megõrzését és cseréjét célozzák.
A rendezvény eredményeként hat, az útvonalak mentél
elhelyezkedõ hazai akciócsoport írt alá együttmûködési
szándéknyilatkozatot a német és osztrák partnerekkel.
A kialakuló nemzetközi együttmûködés már a
Magyarországi LEADER Központ által meghirdetett "Együtt
a magyar vidékért" kezdeményezés keretén belül jött létre.

Jelentés a régiók helyzetérõl
Az Európai Bizottság elmúlt héten nyilvánosságra
hozott jelentése szerint Magyarországon az I.
Nemzeti Fejlesztési Terv idõszakában hazánkba érkezõ
uniós források 0,6%-kal emelték mind a GDP, mind a
foglalkoztatás szintjét. Hazánk az EU átlagának 64%-án áll,
azonban a hét régió közötti különbségek még mindig
jelentõsek. A Budapestet és Pest megyét magába foglaló
Közép-Magyarországi Régió továbbra is a legfejlettebb: az
uniós átlag 101,6%-át mutatja. Ezt követi Nyugat-Dunántúl
66,8%, majd a Közpép-Dunántúl 61,1%-os fejlõdési
szintjével. Nem éri el azonban az uniós átlag felét DélDunántúl (45,6%), Dél-Alföld (44,2%), Észak-Magyarország
(42,5%), valamint az Észak-Alföld (41,9%).
Bár a magas képzettségûek aránya jónak mondható
hazánk régióiban, a foglalkoztatási ráta elmarad az Unió
átlagától. A 15 és 64 év közötti népesség körében a
bejelentett foglalkoztatottak száma Észak-Magyarországon
mindössze 49,5%.
A mezõgazdaság a Dél-Alföldön, az ipar a KözépDunántúlon, a szolgáltatások Közép-Magyarországon
járulnak hozzá leginkább a GDP-hez.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv operatív

programjai
megoldást
jelenthetnek
a
területi
egyenlõtlenségekre. Az elõrejelzések szerint 2015-ig a bruttó
hazai termék összességében 5,4%-kal, míg a foglalkoztatás
3,7%-kal emelkedhet Magyarországon.
Fórum a vidéki vállalkozások fejlõdése érdekében
A vidéki vállalkozások fejlesztésének lehetõségeirõl, a
megújuló energiák használatáról, az ökológiai
gazdálkodásról és ökoturizmusról, valamint a beruházások
elõsegítése érdekében igénybe vehetõ európai uniós
forrásokról szól az a regionális fórum, melyet a Kis-, Középés Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete
szervezet az Észak-alföldi régióban.
A rendezvény 2007. június 21-én 9 órától kerül
megrendezésre
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Önkormányzat dísztermében.
A rendezvényrõl bõvebben: www.kkaosze.hu, +36-30-98455-05; jlocsei@chello.hu.
LEADER siker a Zemplén Expon
A legszínvonalasabbnak ítélt kiállító részére járó
vásári különdíjat kapott a szerencsi Zemplén Expon a
LEADER stand.
A 2007. június 8 és 10. között megrendezett eseményen
közös standon mutatkozott be a Bodrogközi LEADER+
Akciócsoport, a Nagy-Milic 896 Akciócsoport, az Irány TokajHegyalja Akciócsoport, valamint a Magyarországi LEADER
Központ.
A közös stand nagy népszerûségnek örvendett a látogatók
körében, így az akciócsoportok térségét, helyi termékeit,
valamint a LEADER+ Programot több ezren ismerhették meg.
Egyre nagyobb teret nyer a LEADER típusú
programozás Magyarországon
2007-ben megkezdõdött az Európai Unió következõ,
hétéves költségvetési idõszaka, melyben az új LEADER
Program új feltételekkel és forrásokkal indulhat el a
tagállamokban.
Az új LEADER iránt Magyarországon is igen nagy érdeklõdést
mutatnak mind a már mûködõ, mind pedig a még csak most
formálódó akciócsoportok.
A
LEADER-megközelítés
népszerûsége
abban
is
megmutatkozik, hogy azon vidéki közösségek is a Program
alapelvei mentén kívánják vidékfejlesztési tevékenységüket
megvalósítani, melyek a területi lehatárolás szigorú
feltételeinek nem felelnek meg, vagyis EMVA-forrásból
hivatalosan nem részesülhetnek támogatásban. Ilyen a Pilis
Vidéki Helyi Akciócsoport Egyesület is, mely a már bevált
módszertant követve egyéb forrásokból igyekszik fejlesztési
tervét a helyi közösség érdekében végrehajtani.

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