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fókusz
Megnyílt a Helyi Vidékfejlesztési Irodák
országos hálózata
2007. augusztus 7-én, Tápiógyörgyén került sor
a Helyi Vidékfejlesztési Irodák országos hálózatának
hivatalos megnyitójára. A hálózat legfontosabb feladata
segíteni a vidéki közösségek megalakulását és a
vidékfejlesztésre fordítható források sikeres és
eredményes felhasználását.

Jövõ héten indul a helyi közösségek
regisztrációja
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
rendeletének megjelenése után megkezdõdik a
vidékfejlesztési közösségek regisztrációja. A rendeletben
szabályozott módon, kétkörös regisztrációs folyamat
során kell teljesíteni a helyi közösség elismeréséhez
szükséges feltételeket. A Helyi Vidékfejlesztési Irodákon
keresztül történõ regisztrációk alapján az Irányító
Hatóság dönt arról, hogy mely helyi közösségek
alakulhatnak potenciális LEADER helyi akciócsoporttá.
A rendeletet a megjelenést követõen a Magyarországi
LEADER Központ rendkívüli hírlevélben juttatja el
olvasóihoz.

Szeptemberi hétvége a vidéki turizmus
jegyében
A vidéki térségek népszerûsítése és a falusi
turizmus fellendítése érdekében a Magyarországi
LEADER Központ háromnapos akciót hirdetett "LEADER
- Magyar Vidéki Turizmus Napjai" címmel. A rendezvény
célja az, hogy bemutassa és minél szélesebb körben
népszerûsítse a magyar vidék szépségeit, értékeit
valamint, hogy összefogásra serkentse az egy térségben
élõ turisztikai szolgáltatókat.

XVII. Kazári Búcsú
2007. augusztus 16. és 20. között kerül megrendezésre a XVII. Kazári Búcsú. A 8 Palóc "+"
Akciócsoport területén megrendezésre kerülõ ötnapos
rendezvény számos kulturális és szabadidõs
programmal várja az érdeklõdõket. A rendezvény elsõ
napján kiállítás megnyitókra kerül sor, míg a második
és harmadik nap a népzene jegyében telik. Augusztus
19-én lovasverseny, 20-án öt ország fellépõ
csoportjainak részvételével nemzetközi néptánc
fesztivál teszi változatossá a programot.
További információ Lantos Évától kérhetõ a +36-20772-4081-as telefonszámon.

A 2007. szeptember 21. és 23. között megrendezésre
kerülõ kezdeményezéshez több száz LEADER-település
vendéglátó-ipari egységei és turisztikai szolgáltatói
csatlakoztak. A hosszúhétvégén a turisták akciós áron
vehetik igénybe éttermek, szálláshelyek, múzeumok és
sportlétesítmények szolgáltatásait.
A rendezvény szervezése, lebonyolítása és népszerûsítése a Magyarországi LEADER Központ, a Magyar
Turizmus Zrt., a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Hasznos
valamint az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
együttmûködésében valósul meg.

linkek

LEADER Hungária

A rendezvény pontos részleteirõl
hivatalos tájékoztatás jövõ hét
végén várható.

LEADER+ FVM
LEADER+ Képzési Projekt
LEADER+ Website (en)

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Megállapodás a fagykárok enyhítésére
9-10 milliárd forint összegû kárenyhítést kapnak
azok a gazdák, akik a tavaszi, rendkívüli fagyok
következtében jelentõs terménykiesést könyveltek el. Az
összeg minisztériumi keretbõl és egyéb költségvetési
forrásból tevõdik össze. A kárenyhítés a fagykárt
szenvedett termõterületek után, valamint államilag garantált
hitel és kamattámogatás formájában vehetõ igénybe.
Támogatást azok a termelõk kaphatnak, amelyek beléptek
a kárenyhítési alapba.
Magyarország és Lengyelország közös fellépéssel uniós
támogatást is szeretne biztosítani a termelõknek, ám ezek
kifutása igen hosszú idõt vehet igénybe.

Növekedett a mezõgazdaság teljesítménye
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
adatai alapján 2006-ban hat százalékkal emelkedett
az agrárium kibocsátása az elõzõ évhez képest, így elérte
az 1600 milliárd forintot. Az élelmiszeripari kibocsátás szintén jelentõsen, mintegy 86 milliárd forinttal nõtt 2005-höz
képest. Az agrárágazat eredménye mintegy 60-65 milliárd
forintra tehetõ.
Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
szerint a magyar agrárium teljesítménye a következõ tíz
évben várhatóan 30%-kal emelkedik majd. Ehhez járul
hozzá a jövõben a víz, az energiahordozók és az élelmiszer
stratégiai fontosságú árucikké válása. Magyarországnak
ezért ki kell használnia mezõgazdasági és élelmiszertermelõ kapacitását.
2006-ban az agrárágazat a GDP 3,6%-át adta. A
mezõgazdaságban mintegy 190 ezer fõ dolgozott, amely az
országos foglalkoztatás 4,9%-a. A mezõgazdaság

külkereskedelmi mérlege pozitív: az export értéke mintegy
egymilliárd forinttal haladta meg a behozatal értékét. Az
agrárágazat a tavalyi évben csaknem 407 milliárd forint
támogatást kapott, melynek közel 59%-a európai uniós
forrásból származik.

Társadalmi egyeztetés a Környezet és Energia
Operatív Program pályázati kiírásairól
2007. augusztus 27-ig van lehetõség a KEOP tíz
pályázati kiírásának véleményezésére a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján (www.nfu.hu).
A társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázatok által nyerhetõ
támogatások hazánk fenntartható fejlõdéséhez, gazdasági
versenyképességének erõsítéshez és a társadalmi jólét
növekedéséhez járulnak hozzá. A véleménynyilvánítást
követõen megjelenõ pályázati felhívások társadalmi
támogatottsága nagyobb, így a források lehívása
eredményesebbé válik.

13 magyar OP-re született hivatalos elfogadás a
Bizottságnál
2007. augusztus 1-jéig a 15 magyar operatív program
közül 13 kapta meg az Európai Bizottság végsõ elfogadását
jelentõ pecsétet. Elõre láthatóan még augusztusban sor kerül
a maradék kettõ, vagyis a Megújulás Operatív Program és az
Államreform Operatív Program jóváhagyására is. A
tervezettnél több támogatás fordítható majd foglalkoztatásra
és a gazdasági növekedés céljaira, ugyanakkor valamivel
kevesebb közlekedésfejlesztésre.
A már elfogadott operatív programok letölthetõk a www.nfu.hu
honlapról.

Több mint 1200 milliárd forint közlekedésfejlesztésre
Magyarország út- és közlekedésfejlesztésre 977,5
milliárd forint uniós támogatást használhat fel a következõ
években. A fenti összeg 287,5 milliárd forint hazai forrással
kiegészülve összesen 1265 milliárd forintból 77 projekt kerül
támogatásra. A megvalósuló beruházásokhoz hazánk 2007 és
2008 folyamán mintegy 600 milliárd forint uniós támogatást
vesz igénybe.
A 2010-ig befejezõdõ projektek keretében a hét magyar
régióban összesen 56 útfejlesztés valósul meg, mintegy 440
milliárd forint értékben. Az igénybe vehetõ forrásoknak
köszönhetõen mintegy 770 km út épülhet. Támogatásra kerül
öt vasútfejlesztési projekt is, melyek összköltsége
hozzávetõleg 375 milliárd forintot tesz ki.

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