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fókusz
I. Ligetaljai Akácfesztivál
2007. július 22. és 28. között színes kulturális
eseményekkel várja a látogatókat az I. Ligetaljai
Akácfesztivál, melynek az Érmelléki Akciócsoport
területén fekvõ Nyírmártonfalva ad otthont.
A fesztiválon íjászat, solymászat és fafeldolgozás
témakörökben hallhat elõadásokat és tekinthet meg
bemutatókat az érdeklõdõ, majd ligetaljai mûvészeti
csoportok bemutatkozására kerül sor. 2007. július 28án bemutatkozási lehetõséget kap a LEADER Program
is, melynek kapcsán a rendezõk várják azon LEADER
akciócsoportok jelentkezését, melyek népmûvészeti
együtteseiket, illetve mûvészeiket szeretnék bemutatni.
Fellépõknek Mikáczó Lajosnál, a +36-20-563-6741-es
telefonszámon lehet jelentkezni.
A két hétvégét érintõ kulturális bemutatókon túl a
fesztivál teljes ideje alatt látogatható lesz a fafaragó
találkozó, valamint a festmény és kerámia kiállítás.

Sikeresen zárult a GOP elsõ öt gazdaságfejlesztési kiírása
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program elsõ öt
támogatási felhívására 930 pályázat érkezett mintegy
46,8 milliárd forint támogatási igénnyel, ami a
rendelkezésre álló keretösszeg kétszerese.
A támogatás segítségével munkalehetõség-teremtõ,
komplex vállalati technológiafejlesztést célzó, valamint
kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését elõsegítõ projektek valósulnak meg mintegy 187,5 milliárd
forint összértékben. A beérkezett pályázatokról várhatóan 2007 szeptemberében születik meg a döntés.

Lezárultak a DEB ülések
A héten valamennyi akciócsoport helyben támogatott pályázatainak értékelése megtörtént a
Döntés-elõkészítõ Bizottságban. Ezzel újabb szakasz zárult le az AVOP LEADER+ Program megvalósításában.
Eközben folyik a következõ LEADER Program elõkészítése.
Bár a Bizottság formai döntése az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programról csak késõbb, az augusztusi
szünet után várható, az elõzetes jóváhagyás a jövõ héten
megszülethet. Ez alapján már, a tagállam saját felelõsségére megkezdõdhet az új intézkedéscsomagok megvalósítása.

Bizottsági javaslat az uniós borpiac
reformjáról
Az Európai Bizottság elfogadta azt a javaslatcsomagot, amely az Európai Unió borágazatában jelentkezõ
túltermelést hivatott orvosolni.
Ennek értelmében az ágazatra jutó uniós költségvetés
változatlanul évi 1,3 milliárd euró marad, azonban annak
felhasználásában
jelentõs
változások
várhatók.
Megszüntetésre kerülne több olyan piactámogatási
intézkedés, melyek az elmúlt idõszakban nem
bizonyultak elég hatékonynak, például a különféle
lepárlási támogatások, illetve export-visszatérítések.
Betiltanák továbbá a cukor hozzáadásával történõ alkoholtartalom-növelést, ugyanakkor megnövelt forrás segítené az Unió borainak népszerûsítését a világpiacon.
A reform egyik kulcseleme az úgynevezett kivágási program, melynek keretében a legkevésbé hatékony termelõk
tevékenységváltását kívánják elõsegíteni. Ez utóbbi intézkedés hozzávetõleg 200 ezer hektárnyi területet érintene
Európában.
Noha a változtatások szükségesHasznos
ségével mindenki egyetért, a javaslatcsomag várhatóan igen
nagy vitákat indít mind tagállami,
mind európai szinten, így a BizotLEADER Hungária
tság reformjavaslatának elfogaLEADER+ FVM
dására
legkorábban
2008
LEADER+ Képzési Projekt
augusztusában kerülhet sor.

linkek

LEADER+ Website (en)

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Õsztõl igényelhetõ támogatás a Svájci
Hozzájárulásból
2006-ban az Európai Bizottság és a svájci kormány
kétoldalú megállapodást kötött az úgynevezett Svájci
Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc az
Európai Unió tíz, újonnan csatlakozott tagállamának öt
éven keresztül egymilliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Az egyes államoknak jutó keretösszeg felhasználását a
tagállamok és a svájci kormány külön megállapodások
keretében szabályozzák.
Magyarország összesen 130 738 000 svájci frankot, azaz
mintegy húszmilliárd forintot használhat fel az alábbi négy
fõ fejlesztési irányvonal mentén:
1. Biztonság, stabilitás, reformok;
2. Környezetvédelem és infrastruktúra;
3. A magánszektor támogatása;
4. Humánerõforrás- és társadalomfejlesztés.
A program lebonyolításának részleteivel kapcsolatban még
folynak a tárgyalások, a Svájci Hozzájárulással kapcsolatos
elsõ pályázati kiírások 2007 év végén várhatók.
Lezárult a magyar operatív programokkal
kapcsolatos egyeztetés
Lezárult a magyarországi operatív programokkal
kapcsolatban a magyar kormány és az Európai Bizottság
közötti egyeztetések sorozata. A 15 operatív program,
köztük a 7 regionális OP végsõ jóváhagyása a Bizottság
feladata, amire napokon belül sor kerülhet. Bár a
megállapodás tartalma a jóváhagyás idõpontjáig nem
nyilvános, annyit azért már tudni lehet, hogy az eredetileg
benyújtott programhoz képest 5-10%-kal lesz alacsonyabb
a turisztikai szálláshelyek bõvítésére fordítható keretösszeg, amit humán infrastruktúra fejlesztésére lehet majd
felhasználni.
Az operatív programok elfogadása után külön kerül
benyújtásra az ún. 50 millió euró értéket elérõ projektek
dokumentációja (pl. a 4-es metró építése), melyek
elfogadásáról a Bizottság külön dönt.
Elindul a magyar-szlovák fejlesztési programok
támogatása
A magyar és a szlovák kormány határozatát és az
Unió
jóváhagyását
követõen
megkezdõdhet
a
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló operatív program
keretében a közös magyar-szlovák fejlesztések
támogatása. Az európai területi együttmûködés keretében a
két ország számára összesen 216 millió eurós keretösszeg
áll rendelkezésre, hogy a határmenti térségek gazdasági
versenyképességét növeljék, a társadalmi és kulturális
koherenciát erõsítsék, valamint az érintett területeken

javítsák az elérhetõséget és az információcserét.
A program keretében pályázni lehet majd határon átnyúló
üzleti és gazdasági infrastruktúra létesítésére, fejlesztésére,
valamint közös iparági együttmûködésekre. Támogatásban
részesülhetnek a két ország információszolgáltatói tevékenységet végzõ kis- és középvállalkozásai is.
Kiemelt figyelmet kap a turizmusfejlesztés, valamint egyes
környezet-, és természetvédelmi területek, mint a vízgazdálkodás, vagy a határokon átnyúló nemzeti parkok és természetvédelmi területek fejlesztése. Az operatív program
keretében támogatás igényelhetõ majd a települések közötti
közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, illetve a nemzetek
közötti megértést segítõ képzési programokra és hagyományõrzõ tevékenységekre is.
A program pályázati felhívásai várhatóan 2007 év végén,
illetve 2008 elején jelennek meg.

A Bizottság a bioüzemanyagok nemzetközi piaca
mellett érvel
Az ipar, valamint a nemzetközi szervezetek és kutatóintézetek képviselõi a közelmúltban kétnapos konferencián
vitatták meg a bioüzemanyagok jelenlegi felhasználását és
kiaknázási lehetõségeit Unió- és világszerte.
A közlekedésben a biodízel és bioetanol üzemanyagok szélesebb felhasználása hatékony eszköz a klímaváltozás elleni
harcban, ugyanakkor a jövõbeli innovatív kutatási fejlesztéseknek a második generációs technológiákra kell koncentrálniuk. Mindezeket a célokat kormányközi együttmûködéseken, valamint a köz- és magánszféra összefogásával
lehetne megvalósítani.
Az Unió elkötelezett a bioüzemanyagok használata mellett, de
függ az importtól is, ezért elengedhetetlen a bioüzemanyag
kereskedelem kiterjesztése és az együttmûködés - hangsúlyozta a külkapcsolatokért felelõs biztos.
2020-ra az üzemanyagok 10%-ának bioüzemanyagnak kell
lennie - jelenleg ez az arány 1,8%. A Bizottság ezért a behozatalt látja megfelelõ eszköznek, ami az Unió kereskedelmi
biztosa szerint jelentõs mértékû lesz.
A Bizottság várhatóan év végére készít jogszabálytervezetet a
bioüzemanyagok elõállításának minimum követelményeirõl.

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