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fókusz
Horvát delegáció érkezik LEADER tanulmányútra Magyarországra
A Magyarországi LEADER Központ és a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium meghívására 2007. november 26-30. között a horvát
Földmûvelésügyi, Erdészeti és Halászati Minisztérium
delegációja Magyarországra érkezik. A horvát vidékfejlesztési szakemberek látogatásának célja a LEADER+
Program során szerzett magyar tapasztalatok megismerése az Irányító Hatóság, a Kifizetõ Ügynökség, az
akciócsoportok, valamint a Magyarországi LEADER
Központ szemszögébõl. A céloknak megfelelõen a
küldöttség tagjai elõadásokat hallhatnak az IH, a KÜ,
valamint a LEADER Központ szerepérõl a Program
végrehajtásában. A program részeként helyszíni látogatások keretében néhány LEADER+ akciócsoport
területére is ellátogatnak a horvát vendégek, ahol a
gesztor szervezetek gyakorló szakemberei ismertetik a
Program megvalósítása során szerzett, helyi szintû
tapasztalatokat. A küldöttség megvalósult LEADER+
projekteket is meglátogatat.
Hagyomány és Természet Konferencia
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a
Hagyományok Háza közös szervezésében 2007.
december 5-én, szerdán kerül megrendezésre a IV.
Hagyomány és Természet Konferencia. A résztvevõk
elõadásokat hallhatnak biodiverzitás és kulturális
diverzitás; biológiai sokféleség védelme és hagyomány;
a hagyományok jövõje és a tájgazdálkodás kapcsolata
témakörökben.
A konferencián elõadás hangzik el a LEADER+ Program
hagyományõrzésben betöltött szerepérõl is. A
rendezvény délutáni programja során szekcióülésekre is
sor kerül: "Lokális közösségek és természeti
környezete", valamint "Helyi termékek fejlesztésének és
közvetlen értékesítésnek lehetõségei" címmel.
A konferencia helyszínéül a Hagyományok Háza szolgál
(1011 Budapest, Corvin tér 8.). A programmal kapcsolatos bõvebb információk ide kattintva olvashatók.
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Új Magyar Falu Program
"Hagyomány és Modernizáció" címmel megjelent a
Magyar Köztársaság Kormányának Új Magyar Falu
Programja. A Program átfogó célja az, hogy megváltoztassa azt
a kialakult szemléletet, mely a vidék fejlõdésének egyetlen útját
a mezõgazdaság modernizációjában látja, hiszen az agár
szektor fejlesztése mellett igen nagy szerephez kell jutnia az
integrált vidékfejlesztési megközelítésnek is.
A Program legfontosabb fejlesztési prioritásai:
- a munkahelyteremtés,
- az esélyegyenlõség javítása,
- a vidéki életminõség javítása,
- a fenntartható fejlõdés lehetõségének megteremtése, valamint
- a kulturális örökség védelme és hagyományõrzés.

Az Új Magyar Falu Program által falvanként mintegy 10
beruházás valósulhat meg 2013-ig, melyek munkahelyeket
teremtenek és hozzájárulnak a települések fejlõdéséhez.
A Program legfontosabb forrásai az
Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP), valamint az Új
Magyarország Fejlesztési Terv. Az
ÚMVP-bõl mintegy 1300 milliárd
forint jut 2007 és 2013 között az
agrárgazdaság
és
a
vidék
fejlesztésére. Az Új Magyar Falu
Program ide kattintva olvasható.
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További információért kattintson a
cikkek címére.
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LEADER akciócsoportok képviselõi az ÚMVP
Monitoring Bizottságában
2007. szeptember 19-én Brüsszel elfogadta az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP), ezzel
megkezdõdött hazánkban az a folyamat, melynek célja 1300
milliárd forint uniós támogatás felhasználása a magyar
agrárium és vidék fejlesztésére. Az ÚMVP Irányító Hatóság
(IH) feladatát az 1698/2005/EK tanácsi rendelet értelmében a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Közösségi
Ügyekért Felelõs Szakállamtitkársága tölti be. Az IH felelõs a
Program hatékony, eredményes és szabályszerû irányításáért
és végrehajtásáért. A Program végrehajtásának felügyelete
céljából Monitoring Bizottság felállítására kerül sor oly módon,
hogy biztosítsák az érintett szaktárcák, szociális szervezetek,
közremûködõ szervezetek, civil érdekvédelmi szervezetek,
szakmai szervetek, esélyegyenlõséget képviselõ szervezetek,
önkormányzati érdekszövetségek, a hét Regionális Fejlesztési
Tanács, az Európai Bizottság és egyéb, a Program
végrehajtásában érintett intézmények részvételét.

300 millió dollár értékben vásárol Oroszország mezõgazdasági
termékeket hazánktól, mely 10%-os növekedést jelent a tavalyi
évhez képest.
A magyar agárdiplomácia a kivitel fokozása érdekében olyan
távoli országokkal is tárgyalásokat folytat, mint Kína, Laosz vagy
Vietnám.

Brüsszel a KAP-reform felülvizsgálat kezdeményezi
A 2003-ban elfogadott Közös Agrárpolitika-reform
módosításait indítványozza az Európai Bizottság
napokban megjelenõ javaslata. A felülvizsgálatot kezdeményezõ
dokumentumban hangsúlyosabb szerephez jut a KAP piaci
orientációja, ugyanakkor jobban idomul az éghajlati és
környezetvédelmi elõírásokhoz.

Az Irányító Hatóság a Bizottság munkájának eredményessé
tétele érdekében számít a LEADER akciócsoportok
szakértelmére és együttmûködésére is. Ezért a LEADER
akciócsoportok lehetõséget kapnak arra, hogy jelöltet
delegáljanak a Monitoring Bizottságba.
Rekord nagyságú agrárkivitel Magyarországon
Rekord
nagyságú
agrárkivitelre
számít
a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
2007-ben. Magyarország már 2006-ban is minden eddiginél
magasabb exportot produkált, idén azonban a tavalyi 3,6
milliárd euró értékû kivitelnél is jobb eredmény várható.
A magyar mezõgazdaság túltermelése - mely a szaktárca
szerint az elkövetkezõ években 30% körül várható - elsõsorban
az unión kívüli országokban lesz értékesíthetõ, hiszen a
tagállamok felvevõpiaca korlátozott.
Fontos partnernek tekinthetõ Oroszország, hiszen itt igény és
fizetõképes kereslet mutatkozik a magyar áruk iránt. A két
ország közötti jó kapcsolatot mutatja az is, hogy idén várhatóan

A kiadvány az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság pénzügyi támogatásával, az
AVOP LEADER+ Program keretén belül
valósult meg.

A Bizottság módosítási javaslataiban tovább erõsítené az
agrárpolitika vidékfejlesztési pillérét, átalakítaná az intervenciós
rendszert, fokozatosan megszûntetné a tejkvótát és a
területpihentetési rendszert, valamint meghatározná a közvetlen
támogatások minimális és maximális szintjét. Brüsszel szerint a
javasolt változtatások képesség tennék az EU mezõgazdaságát
arra, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a gyorsan változó
viszonyokhoz.

A megjelenõ dokumentumot 2008. márciusági széles társadalmi
vitára bocsátják, ezt követõen - várhatóan jövõ év májusában - a
Bizottság a tagállamok elé terjeszti hivatalos javaslatait.

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

