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SZEPTEMBERI
Informatikai
megoldások
[Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges
HÍRLEVÉL
pontjánelhelyezhető, és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.]

Tisztelt Ügyfelek!
Tisztelt Érdeklődők!

Bihar-Sárrét
Vidékfejlesztési
Egyesület
4100 Berettyóújfalu,
Kossuth utca 25.
E-mail: info@bsve.hu
Web: www.bsve.hu

Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezete által kiadott HÍRLEVÉL olvasótáborában!
A Hírlevelünk megjelentetésének legfőbb célja, hogy folyamatosan
értesülhessenek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal
(ÚMVP) kapcsolatos információkról, illetve pályázati lehetőségekről,
megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését.
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos
információkkal szolgál az Ön számára!
Üdvözlettel
Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓ
Az EMVA Falumegújítás és –fejlesztés, valamint a Vidéki örökség
megőrzése jogcímek – ’újratöltve’
A Magyar Közlöny 2012. évi 90. számában megjelent 90/2012. (VIII.28.) VM
rendelet záró rendelkezése az alábbiakat tartalmazza:
„12. § (1) Hatályát veszti az EMVA-ból a falumegújításra és –fejlesztésre
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.)
FVM rendelet 6. § (1) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az EMVA-ból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.)
FVM rendelet 6. § (1) bekezdése.”
A fenti rendelkezések értelmében a Vidékfejlesztési Minisztérium a Falumegújítás
és –fejlesztés, valamint a Vidéki Örökség megőrzése jogcímek vonatkozásában
hatályon kívül helyezte a 2012. szeptember 1 és szeptember 30. napja közötti
benyújtási lehetőséget.
A támogatási kérelmeket az új VM rendelet megjelenését követően, az abban
előírt feltételekkel és meghatározott időszakban lehet benyújtani.
A rendelet megjelenésére még várnunk kell, azonban a pályázatra való
felkészülést már érdemes megkezdeni.
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2012. augusztus 29-én a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
szervezésében Helyi Aktivációs Műhelynapon vett részt Hercegkúton munkaszervezetünk
vezetője, Kiss Gáborné. Az alábbiakban az erről szóló rövid beszámolóját, tapasztalatait
olvashatják.
„Munkaszervezetünk még nagyon fiatal, ezért ha tehetem, minden olyan rendezvényen részt
veszek, amely segítheti munkánkat.
IKSZT az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér rövidítése. A 112/2009.(VIII.29.) FVM rendelet
alapján olyan közösségi és szolgáltató tér kialakítására nyílt lehetőség, amelynek eredménye a
vidéki települések életminőségét javító, közösségi, kulturális, közművelődési, szociális,
egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztrációs szolgáltatásokat magába
foglaló hely. A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 41 települése közül nyolc település
részesült támogatásban. Biharnagybajom, Bihardancsháza, Szentpéterszeg, Esztár, Pocsaj,
Hencida, Kismarja, Csökmő. Ezek közül a települések közül Biharnagybajom, Bihardancsháza
és Pocsaj településen az infrastruktúra kialakítása befejeződött, és már működik az IKSZT. E
miatt tartottam fontosnak, hogy részt vegyek ezen a műhelynapon.
Eperjes Tamás, a NAKVI főigazgató-helyettese elmondta, hogy az IKSZT címpályázat ma
Magyarországon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból megvalósuló legnagyobb
közművelődési infrastrukturális beruházás. A 635 támogatásban részesült IKSZT címbirtokos
szervezet közül csaknem 250 kezdte meg működését.
Az IKSZT működéséhez kapcsolódva egészségfejlesztés, ifjúságfejlesztés, közösségi művelődés,
az IKSZT szakmai működtetése, „Jó gyakorlatok”, témában úgynevezett kanapébeszélgetések
formájában oszthatták meg az ott jelenlévők tapasztalataikat, jó gyakorlataikat. Ezeknek a
kanapé-eszmecseréknek nagy előnye a közvetlenség. Mindenki elmondhatja, ő mit csinál az adott
témában, milyen programokat szervez, mire van igény az adott településen. Ezeken a
beszélgetéseken nincs jó és rossz válasz. Tapasztalatcsere van. Mindenki úgy áll fel a kanapéról,
hogy tovább tudja gondolni, hogyan tudná még tartalmasabbá tenni a maga közösségi terét.
Számomra a rendezvény tanúsága az, hogy az önkormányzatokon, civil szervezeteken,
gazdálkodókon túl újabb szereplőt vonhatunk be a vidékfejlesztésbe. Egymás munkáját
kölcsönösen segítve a helyi szintű hálózatosodás kialakulásának jegyében.
Kiss Gáborné”
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2012. augusztus 15-én megjelent az EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap) társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.)
közleménye. Ennek értelmében az EMVA által társfinanszírozott, azaz a Darányi
Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból támogatott projektek,
beruházások esetén új arculati elemeket kell használni.
Az új arculati elemeket a fent megjelölt közlemény mellékletei tartalmazzák, melyet –
a közleménnyel együtt – megtalálhatnak a www.kormany.hu, illetve
a www.bsve.hu oldal Hírek menüpontja alatt is.

RENDEZVÉNYEK OKTÓBER HÓNAPBAN

BERETTYÓÚJFALU ÉS
VIDÉKE MÉHÉSZEK
EGYESÜLET sok
szeretettel meghívja
BIHARI MÉZLOVAGREND
AVATÓ PROGRAMJÁRA!
Helyszín: Kabos Endre Városi
Sportcsarnok, Berettyóújfalu
Időpont: 2012. október 12-13.

Szeretettel várnak a
rendezők minden kedves
érdeklődőt a FURTAI
KETTESFOGATHAJTÓ ÉS
AMATŐR FOGATHAJTÓ
VERSENYRE!
Helyszín: Furta lovaspálya
(Akácfa és Pacsirta utca
találkozásánál)
Időpont: 2012. október 06.
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