elektronikus
hírlevél
40. szám
2007. november 30.

Hírlevél

Magyarországi LEADER Központ

fókusz
A magyar LEADER+ Program sikere
Európában
2007. november 22-24. között a portugáliai
Evorában került megrendezésre a LEADER+ Program
európai záró konferenciája. A rendezvényen az Európai
Bizottság munkatársai, akciócsoportok képviselõi, az
irányító hatóságok, és kifizetõ ügynökségek, valamint a
nemzeti LEADER központok képviselték a tagállamokat.
A konferencia résztvevõi külön elõadás keretében,
részleteiben ismerkedtek meg a magyar LEADER+
Programmal, melynek eredményeit és sikereit a
Bizottság vezetõ tisztviselõi is elismerték, valamint
támogatásukról biztosították a magyar Programot.
Hazánk lehetõséget kapott arra is, hogy levetítse a
Programról készített rövidfilmjét. A rendezvényen
bemutatkozott az Összefogás a Sárrét Jövõjéért
Akciócsoport, amely az európai szinten is kiemelkedõ
tevékenységéért különdíjat vehetett át az Európai
Bizottság Agrár és Vidékfejlesztési Fõigazgatóságának
helyettes vezetõjétõl, Loretta Dormal Marino asszonytól.

LEADER+ Záró Rendezvény Balatonfüreden
A Magyarországi LEADER Központ 2007.
december 11-én Balatonfüreden tartja a hazai
LEADER+ Program Záró Rendezvényét. Az eseményen
sor kerül a Program értékelésére az Irányító Hatóság, a
Kifizetõ
Ügynökség
valamint
a
támogatott
akciócsoportok szemszögébõl. A résztvevõk elõadást
hallhatnak majd az EMVA LEADER Programmal
kapcsolatos aktuális kérdésekrõl, valamint a Program
2013 utáni idõszakáról is. A rendezvényen minden
akciócsoport egy olyan fõvel képviselheti magát, aki az
elmúlt években a térsége, és a magyar LEADER
Közösség életében aktív szerepet játszott.
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Program a leghátrányosabb helyzetû kistérségek
felzárkóztatására
A magyar Kormány az Európai Unió forrásainak
felhasználásával elindítja az Új Magyarország Felzárkóztatási
Programot. A Program célja a leghátrányosabb helyzetben
lévõ 33 magyar kistérség gazdasági és társadalmi
felzárkóztatása. E kistérségekben él az ország népességének
10%-a, így a leszakadás megállítása nem tûr halasztást.
A Program céljainak megvalósítását 135 milliárd forint segíti
közvetlenül. E forrás tovább is növekedhet, hiszen a mindenki
számára nyitott pályázati források elosztásánál az e térségbõl
érkezõ pályázatok kedvezõbb elbírálásban részesülnek:
értékeléskor plusz pontokat kaphatnak és magasabb
támogatást vehetnek igénybe. A Program így összességében
mintegy 300 milliárd forint értékû beruházást indukálhat az
ország leghátrányosabb helyzetben lévõ térségeiben.

A Program elsõsorban a kistérségek gazdasági
teljesítményének növelésére, a foglalkoztathatóság és az
életszínvonal javítására, valamint a közszolgáltatások körének
bõvítésére fókuszál.
A források - szem elõtt tartva a
környezeti fenntarthatóságot elõsegíti a termelékenység fokozását és az infrastrukturális beruházások (a települések elérhetõségének javítása, szélessávú internet kiépítése) megvalósítását is.

Hasznos

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

További információért kattintson a
cikkek címére.

LEADER+ Magazine (en)

Társadalmi vita az agrárszabályozás egyszerûsítésérõl
A mezõgazdasági termelõk adminisztrációs terheinek
csökkentése
érdekében
a
Földmûvelésügyi
és
Vidékfejlesztési Minisztérium a nemzeti agrárszabályozás
egyszerûsítését tûzte ki célul. Ennek érdekében elkészült a
konkrét intézkedéseket bemutató Zöld Könyv, mely a
www.agraregyszerusites.hu honlapon érhetõ el.
Az elõirányzott változtatások által csökkennének a gazdák
adminisztrációs terhei, egyszerûbbé válna a hatósági ügyek
intézése, átláthatóbbak lennének az agár-jogszabályok. Az
egyszerûsítés célja az is, hogy minél több ügyben lehetõvé
váljon az úgynevezett "egyablakos ügyintézés" (ti. egy
ügyintézõnél, többféle ügy elintézhetõ), bõvüljön az
elektronikus úton intézhetõ ügyek köre, valamint csökkenjen
a jogi túlszabályozottság és a bürokrácia. A módosítások
életbe lépésével korszerûsödik az agrárigazgatás és javul a
közigazgatási szervek szolgáltatási színvonala.
Az elkészült dokumentum Könyv képezi az alapját az FVM
által kezdeményezett társadalmi vitának. Ennek során az
interneten, az agrárigazgatási szerveken, a falugazdász
hálózaton, valamint a minisztérium által szervezett
rendezvényeken megismerhetõvé és véleményezhetõvé
válik a Zöld Könyv.
Keresetet nyert Magyarország a Bizottság ellen
Az Európai Unió Elsõfokú Bírósága helyt adott annak a
magyar keresetnek, melyet a Kormány a kukorica
intervenció kapcsán nyújtott be az Európai Bizottság ellen. A
kereset szerint a Bizottság 2006-ban túl késõn, csupán az
intervenciós idõszak kezdete elõtt 12 nappal szigorította meg a
kukoricára vonatkozó korábbi minõségi elõírásokat,
ugyanakkor új követelményeket vezetett be a termény
fajsúlyára vonatkozóan.
A Magyarországon és más tagállamokban élõ termelõknek így
nem volt kellõ ideje arra, hogy felkészüljenek az új feltételek
teljesítésére. További nehézséget jelentett az is, hogy a
Bizottság rendeletét már a 2006 tavaszán elvetett kukoricára is
kiterjesztették.
Az Elsõfokú Bíróság 2007. november 15-i határozatában a
rendelet hatályon kívül helyezésérõl döntött.
Zajlik az agrárpolitika egészségügyi felülvizsgálata
Brüsszelben megkezdõdött annak a javaslatcsomagnak a tárgyalása, mely az Európai Bizottság
agrárpolitikai módosításait tartalmazza. Bár az agrárminiszterek elsõ reakcióit a Bizottság kedvezõbbnek ítéli a
vártnál, a tagállamok közötti érdekkülönbségek már
megmutatkoznak. Magyarország továbbra is kiáll amellett,

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

hogy az agrártámogatások rendszerében ki kell egyenlíteni a
tagállamok között lévõ különbségeket, mielõtt azok
csökkentésérõl döntenének.
Az intervenciós rendszer átalakításával, illetve esetleges
megszûntetésével kapcsolatban Budapest a fokozatosság
elvét hangsúlyozza. A tejkvóta eltörlésére tett javaslat
Magyarországot nem érinti, hisz a termelés nem éri el a
kiosztott évi 2 millió tonnát.
A kötelezõ moduláció, azaz az agrárforrások vidékfejlesztésre
történõ átcsoportosítása egyelõre szintén nem érinti
közvetlenül hazánkat, azonban e területen további elemzések
szükségesek, hiszen a tervezett változtatások már a 2013
utáni idõszakra vonatkoznak.
Kedvezõ változások a borreform vitájában
Kedvezõen alakul a Közösség borpiacának reformját
érintõ vita Magyarország számára. A mezõgazdasági
miniszterek utolsó találkozóján gyakorlatilag eldõlt, hogy a
jövõben sem lesz tilos a bor alkoholtartalmának cukor
hozzáadásával történõ növelése. A Bizottság ideiglenesen
elállni látszik attól a szándékától is, hogy megtiltsa a borászati
melléktermékek lepárlását.
Gráf József agrárminiszter szerint Magyarországot nem
szabad, hogy érintse a szõlõültetvények felszámolását célzó
program, hiszen a tervezett 200 hektárnyi csökkenést
elsõsorban azon tagállamoknak kellene produkálniuk, melyek
a legnagyobb borfelesleget termelik.

Sikeres LEADER+ projektek bemutatkozása
A Körösök Völgye három sikeres projektjét mutatta be
az ATV Új Mezõgazdasági Magazin címû mûsorában.
A filmek megtekinthetõk a magazin honlapján (www.ujmezogazdasagimagazin.hu) a 2007. október 21-ei és 24-ei
adásban.
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