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fókusz
Nyitás a vidék felé: megnyílnak a
Helyi Vidékfejlesztési Irodák
Új hídfõállásokkal bõvül a hazai
vidékfejlesztési intézményrendszer,
ugyanis a napokban az ország
167 vidéki kistérségében nyitják meg
kapuikat a Helyi Vidékfejlesztési
Irodák (HVI).
A hálózat országos megnyitására 2007. augusztus 7-én
14:00 órakor a Pest megyei Tápiógyörgyén kerül sor,
melyet
további
hat
regionális
helyszínen
(Szentgotthárdon, Sümegen, Dombóváron, Kisteleken,
Baktalórántházán és Encsen) megtartott rendezvény
követ.
A HVI-k a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium, illetve a kistérségi önkormányzatok,
vállalkozók és civil szervezetek, valamint nem utolsó
sorban a vidéki lakosság közötti kommunikáció
kulcsfontosságú szereplõi lesznek az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program 2007 és 2013 közötti
megvalósítása során.
Valóban egyfajta hidat, összekötõ kapcsot képeznek
majd az országos stratégiát kidolgozó szaktárca és az
azt tartalommal megtöltõ, helyi szinten megvalósító
projektgazdák között.
Az érdeklõdõk megbízható tájékoztatásán túl számos
egyéb szolgáltatást nyújtanak majd a kistérségben,
fõként a helyi adottságokra építõ tervezés, a tervek
operatív megvalósításában való közremûködés, a
képesség- és készségfejlesztés, valamint a helyi
közösségépítés terén.
A legaktuálisabb feladat az augusztus 15-tõl
szeptember
15-ig
tartó
LEADER-regisztráció
lebonyolítása, melynek keretében lajstromba veszik
mindazokat az akciócsoportokat és a hozzájuk
csatlakozó tagokat, akik - felismervén a helyi
közösségek együttmûködésében, a közös tervezésben
és kivitelezésben rejlõ lehetõségeket - részt kívánnak
venni a 2013-ig megvalósuló új LEADER Programban.

Tovább pályázható a Norvég Alap és az EGT
Finanszírozási Mechanizmus
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség új pályázati
felhívása alapján immár projekt-koncepciók benyújtásával
pályázható meg mintegy 45 millió euró összértékû
támogatás az ún. EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusokból. Szükség esetén a projektötletek
kidolgozására összesen 450 000 eurós ún. Seed money
forrás is rendelkezésre áll.
A támogatásra javasolt projektek kiválasztása 2007.
június 1. óta két szakaszban történik. A meghosszabbított
benyújtási határidõ 2007. szeptember 24., több pályázati
forduló nem várható. További információ a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján: www.nfu.gov.hu.

Támogatás termelõi csoportok létrehozására
és mûködtetésére
Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból termelõi csoportok létrehozásához és
adminisztratív mûködtetéséhez is igényelhetõ támogatás,
mely az elõzõ évi termelési érték alapján kerül
kiszámításra, öt évig jár és degresszív. A hamis termelési
értéket megadó termelõi csoportokat szankcionálják.
Nem jár támogatás a dohány-, illetve a halászati ágazat
csoportjainak, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
keretében más uniós forrásból támogatottaknak.
Támogatási
kérelmet
idén
szeptemberben lehet benyújtani
Hasznos
a
Mezõgazdasági
és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
központjához.
Ez
egyben
kifizetési kérelmet is jelent, de
LEADER Hungária
csak az elsõ évre, mert késõbb
LEADER+ FVM
minden év júniusában kell kérni a
LEADER+ Képzési Projekt
kifizetést.

linkek
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További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Tárgyalások
magyar-román
határ
menti
fejlesztésekrõl
Hetvenmilliárd forint uniós fejlesztési pénzt kaphat
közösen Magyarország és Románia a határ menti térségek
fejlesztésére, ami akkor lesz pályázati úton elérhetõ, ha a
magyar kormány után a román kabinet is elfogadja, majd az
Európai Unió is jóváhagyja a magyar-román területi együttmûködési programot. A területi együttmûködéseket az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, az egész európai
térség fejlesztése és kohéziója céljából. A határon átnyúló
gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében a
határ menti megyék mûködnek majd együtt. Az egymás felé
forduló megyékre, régiókra alapozó program a határ menti
övezetek felzárkózását, integrációját, a térségbeli országok
közötti együttmûködés fejlesztését, illetve a helyi közösségek kohézióját hívatott erõsíteni. A fejlesztési lehetõségeken túl a közelmúltbeli magyar-román találkozón szóba
került a támogatási rendszer, valamint a magyar-román
kormányülés elõkészítése is. Az elvi döntés már megszületett a nemzeti intézmények új és hosszú távra szóló
támogatási formájáról. Nyár végére teljessé válik az intézményrendszer, olyan nemzeti intézmények támogatására
lehet így több éves távlatban kölcsönös garanciát vállalni,
amelyek fontosak a kulturális kapcsolatokban, és támogatják a határon túli magyarság modernizációs törekvéseit.
Felszabadították az intervenciós kukoricakészleteket
A rendkívüli idõjárás miatt várhatóan bekövetkezõ
takarmányhiányra való tekintettel az unió felszabadította a
belpiaci felhasználók számára a rendelkezésre álló intervenciós készleteit. Ficsor Ádám szakállamtitkár szerint a
magyar állattenyésztõk elemi érdeke, hogy a Magyarországon lévõ mintegy 1,8 millió tonna uniós intervenciós kukoricakészlet lehetõleg ne kerüljön ki az országból, hanem a
magyar állattartók használhassák fel. Az intervenciós készletekhez az állattartással foglalkozó gazdálkodók a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) benyújtott pályázat útján juthatnak hozzá. A pályázatok beadására hetente van lehetõség. Jelenleg Magyarországon
600 ezer tonna pályázható takarmánykukorica áll rendelkezésre, melynek ára 140-150 euró/tonna körüli. A magyar
gazdálkodóknak gyorsan meg kell tenniük a szükséges
lépéseket, ha õszi takarmányszükségletüket idõben biztosítani kívánják, mivel mind a 27 uniós tagállamban nagy az
érdeklõdés az intervenciós készletek iránt. Ezért az FVM
kérte a terméktanácsokat, hogy segítsék a folyamatot. A
szakállamtitkár a héten Brüsszelben tárgyalt az uniós intervenciós készletek rendszerszintû felhasználásának esetleges szabályozásáról. Ez elõl az uniós illetékesek nem
zárkóztak el, ám a döntés akár hetekbe is telhet.

Regisztrációhoz kötött többlettámogatás fiatal
gazdálkodóknak
A magyar mezõgazdaságban, hasonlóan az Európában tapasztaltakhoz, egyre jellemzõbb az elöregedés, ezért
a generációváltást az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) több eszközzel is segíti.
Az intézkedések között szerepel a fiatal mezõgazdasági
termelõk indulásának, és az idõsebb termelõk úgynevezett
gazdaság-átadásának támogatása. Ezeket egészíti ki most
egy új lépés, amely többletforrást nyújt a 40 év alatti
gazdálkodók számára a regisztráció esetén.
A 40 év alatti gazdálkodók több agrártámogatási program
keretében is 10%-kal több támogatáshoz juthatnak a
növénytermesztés és a kertészet korszerûsítésére, az
állattartó telepek modernizálására, a növénytermesztésben,
az állattenyésztésben alkalmazott önálló, építéssel nem járó
gépek, berendezések beszerzésére és az ültetvénytelepítésre
is, abban az esetben, ha augusztus 1-15. között regisztráltatják magukat fiatal mezõgazdasági termelõként. A
regisztrációs feladatot az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézete (VKSZI) végzi.
Jó üzlet lehet a klímaváltozás
Várhatóan augusztus 1-tõl indul a forgalmazása a
K&H Öko Alapnak, amely alternatív energiával, vízkezeléssel és a klímaváltozás kedvezõtlen hatásainak leküzdésével foglalkozó társaságok részvényeibe fektet majd.
Ezek az üzletágak nemcsak etikusnak számítanak, de egyben
jó üzlet is lehet belõlük. Az Alap társadalmilag felelõs befektetéseket (SRI, socially responsible investments) fog majd
végrehajtani, ami világszerte már népszerû alapfajta.
A befektetések során a hagyományos pénzügyi és közgazdasági értékelést ötvözik majd szociális, etikai és környezetvédelmi kritériumokkal.
A K&H Öko más, környezettudatos befektetésekkel foglalkozó
alapokba fektet, köztük a klímaváltozás elleni harcban
jeleskedõ vállalatok részvényeibe, a fenntartható fejlõdést
elõsegítõ módon vízgazdálkodással foglalkozó társaságokba,
illetve az alternatív energiaforrások terén mûködõ cégekbe.
Az Alap kezelõi szerint a társadalmi felelõsség egyáltalán nem
zárja ki az átlagon felüli profitot, a környezeti problémák
minden egyes megoldása új profitlehetõségeket ígér.
Az utóbbi években a környezettel kapcsolatos szektorok
lekörözték az egyéb iparágakat. Ha nem is pontosan
ugyanezeket az iparágakat fedik le, de erõsen hasonló profilú,
filozófiájú, a környezetgazdálkodással, klímaváltozással
kapcsolatos több más alap is elérhetõ nálunk, bár egyelõre
csak devizában.
A megújulóenergia-iparág egyik indexétõl függõ hozamú
kötvényt is kínáltak már a közelmúltban az ügyfeleknek.

Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat a következõ e-mail címre küldjék el:
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