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fókusz
Sikerrel zárult a Magyar Vidéki Turizmus
Napjai címû program
Nagy sikerrel zárult az elsõ "LEADER - Magyar
Vidéki Turizmus Napjai" rendezvény. Az országos
program eddig példátlan méretû összefogást
eredményezett a vidéki turizmus népszerûsítése és a
térségi együttmûködés erõsítése érdekében.
Bár
a
kezdeményezés
eredményességének
kimutatására, számszerûsítésére szolgáló kérdõíves
felmérés folyamatban van, a program már most
bizonyította életképességét és fenntarthatóságát. A
rendezvény 2008-as folytatása érdekében a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
valamint a Magyar Turizmus Zrt. munkatársainak
részvételével
rövidesen
megkezdõdhetnek
a
tárgyalások.
Az ÚMVP keretében 2008 tavaszától a ország vidéki
térségeit teljes mértékben lefedik majd LEADER
alapokon szervezõdõ közösségek, így a "LEADER Magyar Vidéki Turizmus Napjai" rendezvényhez még
több település és turisztikai szolgáltató kapcsolódhat a
jövõben.
LEADER Konferencia Gyöngyösön
A Magyarországi LEADER Központ 2007.
október 24-26. között "LEADER- Fejlesztési
stratégiák készítése helyben" címmel szervez
konferenciát. A helyi fejlesztési stratégiák készítésével
kapcsolatban hazai és nemzetközi tapasztalatcserét
biztosító rendezvényre a LEADER+ akciócsoportok
mellett az újonnan szervezõdõ közösségek képviselõi
is meghívást kapnak.
A rendezvényen az elõadások után hazai és
nemzetközi akciócsoportok példaértékû projektjeinek
bemutatására
kerül
sor,
melyek
mintaként
szolgálhatnak más térségek számára is.
A rendezvény programját és meghívóját a LEADER+
akciócsoportok gesztor szervezetei, valamint a
formálódó vidékfejlesztési közösségek képviselõi a jövõ
hét folyamán e-mailben kapják meg.

Brüsszel elfogadta az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programot
2007. szeptember 19-én az Európai Unió
Vidékfejlesztési Bizottsága egyhangúlag elfogadta az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP).
Hazánk a program elfogadásával megkezdheti annak a
mintegy 5 milliárd eurónak a felhasználását, mely az
agrárium és vidéki területek fejlesztését célozza.

Az ÚMVP 48%-a, 2,36 milliárd euró a mezõgazdasági és
erdészeti szektor versenyképességének javítására
fordítható. A források 35%-a (1,62 milliárd euró)
környezetvédelmi beruházásokra és a természeti
környezet fejlesztésére használható. A harmadik jelentõs
fejlesztési terület a vidéki területek életminõségének
javítása, gazdaságának fejlesztése és a diverzifikáció,
melyre több mint 690 millió euró áll majd rendelkezésre
2013-ig. Emellett 71 milliárd forint jut közvetlenül a
LEADER
Programra.
Az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési Program érdekessége, hogy Európában
is kiemelkedõ módon, szinte a teljes vidékfejlesztési
forrás felhasználása LEADER alapokon szervezõdik
majd. A teljes Programban felhasználható támogatási
összeg az önerõvel kiegészülve várhatóan 9 milliárd euró
értékû fejlesztést eredményez
Magyarországon.

Hasznos

Az ötmilliárd eurós keretösszeg
76%-át, mintegy 3,8 milliárd
forintot a közösség, míg a
fennmaradó részt a magyar állam
biztosítja.

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

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Európa: zöld út az elsõ területi együttmûködési
programok számára
Az Európai Bizottság elfogadta az elsõ négy határokon átnyúló együttmûködési programot. A most elfogadott
programok segítségével határon átnyúló kereskedelmi és
környezetvédelmi beruházások támogatására, közlekedési,
információs és kommunikációs kapcsolatok megerõsítésére,
valamint kis és középvállalkozások fejlesztésére lesz
lehetõség. A megvalósuló projektek hozzájárulnak közös
szennyvíz-, hulladék- és energiakezelési rendszerek kialakításához és fejlesztéséhez, valamint az adminisztratív és
igazságügyi együttmûködések szorosabbá tételéhez is. A hét
országot (Németország, Hollandia, Belgium, Ausztria,
Olaszország, Nagy-Britannia és Írország) érintõ programok
elfogadása csak a kezdet, hiszen közösségi támogatással
2013-ig összesen 50 együttmûködési program kerül
támogatásra mintegy 5,4 milliárd euró értékben.
Együttmûködési programok forrásaiból hazánk is részesülhet,
hiszen már elkészültek a magyar-román, a magyar-szlovák,
illetve a magyar-szlovén területi együttmûködési programok.
Az új kohéziós politika három fõ célja a konvergencia, a
regionális versenyképesség és foglalkoztatás, valamint a
területi együttmûködés fejlesztése, így a határ menti együttmûködési programoknak is e célokat kell erõsíteniük.
Együttmûködési projektek megvalósítására olyan régiók pályázhatnak, melyek vízi vagy szárazföldi határok mentén
helyezkednek el és legfeljebb 150 km távolságra fekszenek
egymástól.
LEADER Szeminárium Kõszegen
A Magyarországi LEADER Központ következõ
szemináriumának 2007. október 11-13. között, Kõszeg
városa és az Írott-kõ Ereje LEADER+ akciócsoport ad otthont.
A rendezvényre ezúttal - a hagyományoktól eltérõen - a
LEADER+ Program Irányító Hatóságának és Kifizetõ Ügynökségének munkatársai kapnak meghívást. A szeminárium célja
többek között a LEADER közösségek és a hatóság közötti
közös munka és együttmûködés elõsegítése. Ennek
érdekében a LEADER+ Programban hátralévõ feladatok
ismertetésére, az eddig elért eredmények, esetleges
nehézségek bemutatására, valamint az osztrák LEADER
Program Irányító Hatósága és Kifizetõ Ügynöksége
tapasztalatainak bemutatására is sor kerül.
Felgyorsult kifizetések
Befejezõdött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a I.
Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó kifizetések
felgyorsítását célzó program. A 2007. márciusában kezdõdõ
folyamat eredményeként szeptemberre a 91 és 365 nap
között ki nem fizetett számlák aránya mára csupán 1,15%,
míg az egy éven túli kifizetési hátralékok gyakorlatilag meg-

szûntek. A 700 milliárd forintos támogatási keretbõl már 480
milliárd forint kifizetésre került, ez 6000 támogatott projektet
jelent országos szinten. Ezzel az eredménnyel Magyarország
nemzetközi viszonylatban is jól teljesít: az újonnan csatlakozott
tagállamok sorában a harmadik legeredményesebb
felhasználója a közösség támogatási forrásainak. 2007-ben
eddig összesen 2700 pályázó jutott támogatáshoz, ami másfélszer több mint a tavalyi évben eszközölt kifizetések száma.
A magyar bruttó nemzeti jövedelem 2,2%-át
biztosították EU források
Az uniós költségvetés 2006-ban 106,6 milliárd euró,
amely folyó áron 1,7%-kal több mint 2005-ben volt. A növekedés
ellenére a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) arányában a
Közösség kevesebbet költött közös kiadásokra mint egy évvel
korábban. Hazánk a bruttó nemzeti jövedelmének 2,2-2,3%-át
biztosították uniós források, ezzel hetedik a tagállamok sorában.
Európában a Közösség költségvetésének felhasználása 2006ban volt eddig a leghatékonyabb: kevesebb, mint 2 milliárd euró
maradt lekötetlenül. Magyarország 2006-ban 1,8 milliárd eurót
kapott és 782,5 millió eurót fizetett be a közös kasszába.
Konferencia a biomassza-alapú energiatermelésrõl
2007. november 15-16-án kerül megrendezésre Pécsett
a Via Futuri 2007 elnevezésû nemzetközi konferencia,
mely a biomassza hasznosítás kérdéseivel foglalkozik. A
rendezvény fõ témakörei az alábbiak: energianövények és
biológiájuk, energetikai ültetvények ökológiai vonatkozásai; a
felhasználás formái: erõmûvek, fûtõmûvek; a kapcsolódó
társadalmi, gazdasági, logisztikai kérdések. A konferenciára a
témával foglalkozó vállalkozókat, kutatókat, szakembereket,
önkormányzatok képviselõit, civil szervezeteket és egyéni
érdeklõdõket várnak a szervezõk. A rendezvény házigazdája a
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, bõvebb
információ: www.viafuturi.hu.
Tovább csökkenhetnek a közvetlen kifizetések 2014-tõl
Az Európai Bizottság tovább csökkentené a közös agrárpolitika elsõ pillérére szánt keretösszeget, így a
Közösség 2014-tõl kevesebb támogatást nyújtana közvetlen
jövedelemtámogatásokra és piaci intézkedésekre. A források
átcsoportosításával növekedne a második tengelyben
felhasználható támogatások összege, vagyis emelkedne a
vidékfejlesztési célok megvalósítására felhasználható közösségi
hozzájárulás aránya. Mariann Fischer Boel mezõgazdasági
biztos a nagybirtokok támogatásának egy részét is átcsoportosítaná vidékfejlesztési célokra. Elképzelése szerint a
több mint 100 ezer euró/év támogatást felhasználó gazdáktól
10%, a 200 euró/év feletti kategóriában 25%, míg 300 ezer
euró/év támogatás felett 45% támogatást vonnának meg és
csoportosítanának át vidékfejlesztésre.

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