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fókusz
Két rendezvény az "Együtt a magyar
vidékért" kezdeményezés keretében
A Magyarországi LEADER Központ által a
közelmúltban életre hívott "Együtt a magyar vidékért"
kezdeményezés keretében 2007. júliusában az
akciócsoportok közötti együttmûködéseket elõsegítõ
rendezvényekre kerül sor.
A Központ 2007. július 10-én Ricsén, a Bodrogközi
Akciócsoport területén a "Tisza - természetes kapocs
a régiók között" címû projekttel kapcsolatos
megbeszélést szervez. Az elképzelések szerint a Tisza
partján fekvõ akciócsoportok közös fejlesztések
megvalósításával (pl.: kikötõi infrastruktúra-fejlesztés,
épített és természeti környezet értékeinek megóvása)
lendíthetik fel a térség idegenforgalmát. A
rendezvényre a Tisza-menti akciócsoportok résztvevõit
várják.
2007. július 12-én Hortobágyon az "Oxenweg" projekt
hazai közremûködõinek találkozójára kerül sor. A
résztvevõ akciócsoportok a középkorban kialakult
marhahajtási és kereskedelmi útvonalak mentén,
osztrák és német akciócsoportokkal együttmûködve
valósítanak meg turisztikai beruházásokat.
A projektekrõl, illetve az ezekkel kapcsolatos
megbeszélésekrõl további információ Már Istvántól,
illetve Gila Károlytól kérhetõ a +36-70-320-4660-as,
illetve a +36-70-320-4657-es telefonszámon.
LEADER Sziget Maraton
2007. augusztus 18-án szombaton 15 órától
kerül megrendezésre a Dunamenti Akciócsoport
területén az Elsõ Sziget Maraton futóverseny. A
verseny megrendezését egy nyertes LEADER+ projekt
teszi lehetõvé.
A maratoni táv megtétele során a résztvevõk a
Szigetszentmárton-Szigetcsép-Tököl-SzigetújfaluRáckeve-Szigetszentmárton útvonalon, vagyis az
akciócsoport településein át futva népszerûsítik az
egészséges életmódot, felhívják a figyelmet a sportolás
fontosságára.
A rendezvénnyel kapcsolatos további információ a
+36-20-496-0123, illetve a +36-70-336-0657-es
telefonszámokon kérhetõ.

Még idén elindul az EMVA LEADER Program
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
kapcsán folytatott brüsszeli tárgyalások eredményeként már idén nyáron elindulhat a 2007-2013-as
LEADER Program.
Ficsor Ádám szakállamtitkár a tokaji LEADER
szemináriumon elmondta, hogy a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium a teljes vidékfejlesztési
stratégiát LEADER alapokra helyezte.
A tervek szerint 2007. szeptemberéig a vidéki
közösségek egyszerû együttmûködési szándéknyilatkozat aláírásával jelzik elhatározásukat akciócsoport
kialakítására. Ezek alapján az FVM, mint a Program
Irányító Hatósága kb. 150, úgynevezett potenciális
akciócsoportnak ad lehetõséget arra, hogy elkészítse a
térségre vonatkozó komplex fejlesztési tervét.
A potenciális akciócsoportok az elképzelések szerint az
ország vidéki területeit teljes mértékben lefedik majd. A
minisztérium 2008. januárjában a helyi fejlesztési tervek
minõsége és megvalósíthatósága alapján kb. 70
akciócsoportot választ ki.
A támogatott LEADER akciócsoportok az EMVA IV.
(LEADER) intézkedéscsomagja mellett a III. tengely
projektkiválasztásában is meghatározó szerepet töltenek
majd be. Így egy támogatott akciócsoport átlagosan
2 milliárd forint fejlesztési forrás fölött rendelkezhet
meghatározó döntési jogkörrel.
A LEADER-forrásból nem részesülõ akciócsoportok Helyi
Vidékfejlesztési Közösségeket hoznak létre, melyek az
elkészített komplex helyi fejlesztési terv alapján, szintén
LEADER elvek mentén, érdemben befolyásolják majd a
térségben a III. intézkedéscsomagból megvalósuló
projektek kiválasztását.
A Program megvalósítási ütemtervével kapcsolatos tájékoztató
és felkészítõ tevékenység a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium koordinálásával
rövidesen kezdetét veheti.
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További információért kattintson a
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LeaderVölgy a Mûvészetek Völgyében
2007. július 27. és augusztus 5. között a nemzetközi hírû Mûvészetek Völgye Fesztivál keretében
Kapolcson kap helyet a LeaderVölgy, mely az ország közel
30 akciócsoportjának kézmûveseit, mûvészeti csoportjait,
alkotóit és helyi termékeit mutatja be. A látogatók kiállítások
és mesterség-bemutatók keretében ismerkedhetnek meg
az ország tájainak értékeivel és jellegzetes ízeivel. A vidék
e nagyszabású bemutatkozása hangulatos, sokszínû kavalkádot és hamisítatlan vásári hangulatot ígér. A kapolcsi
Malomsziget Színpadon és a Csigaház udvarán az akciócsoportok amatõr és profi mûvészei követik majd egymást.
A LEADER Központ szervezésében az 50 színpadi
produkció keretében több mint 700 mûvész lép majd fel.
A Mesterségek Udvarában bemutatkoznak az ország
különbözõ tájairól érkezõ akciócsoportok kézmûvesei,
mesterei. Ízelítõt kaphatnak a látogatók a fazekas, kovács,
fafaragó, kádár és pintér mesterségek fortélyaiból. Az
érdeklõdõk szakavatott kezek segítségével ki is próbálhatják az alkotás örömét. Milkovics Jenõ fafaragó a rendezvény alatt helyben elkészíti Kapolcs életfáját. A Vidék
Ízeit is bárki megismerheti: naponta más-más térség nyújt a
látogatóknak gasztronómiai ízelítõt helyi fogásaiból. A
LEADER-standok az egyedi népmûvészeti alkotások bemutatása mellett helyi gasztronómiai különlegességek kóstolójára is invitálják majd a Völgy látogatóit. S hogy egy
látogató se tévessze el a LeaderVölgy bejáratát, domoszlói
betyárok csalogatják majd az érdeklõdõket a LEADERfaházak közé.
Új agrártámogatási rendszer 2009-tõl
Új mezõgazdasági támogatási rendszert vezetnek
be 2009-ben Magyarországon - jelentette be múlt
héten Gõgös Zoltán, az FVM államtitkára. A magyar
agrárkormányzat 2009. elején összevont gazdaságtámogatási rendszert (SPS) vezet be. Az Unióban legkésõbb 2011ig kell átállniuk erre a rendszerre az agrárgazdálkodóknak.
A rendszer lényege, hogy a korábban az ágazathoz kötött
támogatások a termeléstõl független jövedelemtámogatássá alakulnak. A támogatási jogosultság történelmi
alapon megszerzett alanyi joggá változik, ami megilleti a
termelõt függetlenül attól, hogy mit termel a földjén. Az
SPS-rendszer egyik elõnye, hogy jobban igazodik az
agrárpolitika prioritásaihoz, stabilizálja az üzemi struktúrát
és egyszerûsíti az adminisztrációt. A jövedelemtámogatássá alakuló támogatás vagyonértékû jogként,
adható és vehetõ lesz, illetve garantálható lesz a termelõk
jövedelembiztonsága.
Cserébe
a
gazdálkodóknak
egészséges terméket kell elõállítaniuk, továbbá feltétel lesz

az is, hogy a környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszerhigiéniai elõírásokat betartsák (kölcsönös megfeleltetési
rendszer). Így az egész társadalom számára hasznot hoz az
agrártermelõk részére kifizetett pénz.
Az SPS-rendszerrõl augusztusra vitaanyag készül, melyrõl
társadalmi konzultációt kezdeményeznek.
Újabb európai lépések a globális felmelegedés
ellen
Az Európai Bizottság szerint az unió széndioxidkibocsátása mérséklését célzó terveinek negyedét az ipari
termékek energiafelhasználásának hatékonyabbá tételével
lehet elérni.
Elsõként az utcai és az irodai világítás korszerûsítése
kezdõdhet meg Európa-szerte, majd a különbözõ készülékek
készenléti állapota energiaszükségletének csökkentése
következhet. Az elavult háztartási izzók energiatakarékos
izzókra történõ cseréjérõl 2009-tõl kezdõdhetnek meg a
tárgyalások. Csupán azáltal, hogy hatékonyabb világítótestek
kerülnek forgalomba, 15 megatonnával csökkenthetõ a
széndioxid-kibocsátás.
Mint ismeretes, az Európai Unió 2020-ig 20%-kal kívánja
csökkenteni az üvegházhatás kialakulásához legnagyobb
mértékben hozzájáruló gáz kibocsátását, s a fenti
célkitûzések
teljesülésével
az
emisszió-csökkentési
elõirányzat 25%-a érhetõ el.
Ezzel egy idõben megkezdõdnek a tárgyalások arra
vonatkozóan, hogy a légi közlekedést is bevonják a
kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe. Bár az unión belül a
tagállamok között egyetértés mutatkozik e tekintetben, a
kezdeményezés nemzetközi téren több ellenzõre találhat. A
légi közlekedés által jelentõsen nõ az üvegházhatású gázok
kibocsátása, a Kiotói Jegyzõkönyv mégsem rendelkezik a
nemzetközi repülésrõl. A Nemzetközi Polgári Repülési
Szervezet (CIAO) következõ ülésén várhatóan nagy port ver
majd fel az európai kezdeményezés.
8 milliárd euró támogatás az EU potenciális
tagországai számára
A Bizottság döntése alapján három tagjelölt állam
(Horvátország, Törökország, Macedónia), valamint öt
potenciális tagjelölt ország (Szerbia, Bosznia-Hercegovina,
Albánia, Koszovó és Montenegró) a 2007 és 2009 közötti
idõszakra összesen 8 milliárd euró támogatást kap az Európai
Uniótól. A támogatás célja az, hogy elõsegítse az országok
politikai és gazdasági reformjait, hozzájáruljanak az
életminõség javítását célzó projektekhez, a demokrácia és a
jogállamiság megerõsítéséhez, valamint a kisebbségek
védelméhez. A támogatás hozzájárul a közösségi agrár- és
kohéziós politika alkalmazására való felkészüléshez is.

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

Kiadja:
Magyarországi LEADER Központ

