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[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.]
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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 TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk, hogy
Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának
123/2012 (XII.4.) közleménye
a 118/2012 (XI.22.) VM rendelet alapján igénybevehető támogatási előleggel
érintett egyes beruházási jogcímekhez kapcsolódó támogatási kérelem benyújtási
időszakokról!
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet!
Tájékoztatjuk továbbá, hogy
Megkezdődött a 2012.10.15. - 2012.11.30. közötti beadási határidőben
munkaszervezetünkhöz beérkezett falumegúítás és –fejlesztés, illetve a vidéki
örökség megőrzése jogcímek keretében beérkezett pályázatok feldolgozása.
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A megyékkel együtt tervezik a 2014-2020-as
vidékfejlesztési programot
A vidékfejlesztési tárca fórumsorozatot szervezett, amely révén a megyéket is
bevonja a következő, 2014-2020-as európai uniós társfinanszírozású
vidékfejlesztési program tervezésébe.
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A Vidékfejlesztési Minisztérium számára kiemelkedően fontos a 2014-2020-as
vidékfejlesztési programalkotás során a társadalmi bevonás és a párbeszéd
megteremtése, valamint a programalkotás minél teljesebb összehangolása a megyei
területi tervezési folyamatokkal, ezért lehetőséget biztosított valamennyi megye számára,
hogy bekapcsolódjon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap (EMVA és ETHA) 2014-2020-as programalkotási
folyamataiba és megoszthassa tervezési elképzeléseit, tapasztalatait a többi érintettel és
a vidékfejlesztésért felelős tárcával.
Az öt térségi tervezési fórumsorozat első állomása Debrecen volt. A november 15-én a
hajdú-bihari megyeházán megrendezett fórumon Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős
helyettes államtitkár és Mezőszentgyörgyi Dávid, a 2014-2020-as EMVA/ETHA
programalkotást koordináló Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet főigazgatója ismertette a tervezés folyamatát a kormányzati és uniós
programozás tükrében. A konzultáción a Jász-Nagykun-Szolnok, a Szabolcs-SzatmárBereg és a Hajdú-Bihar megyei önkormányzatok közgyűlési elnöksége, a megyei
főjegyzők, a megyei tervező szakemberek, valamint a helyi agrárkamarák és az északalföldi LEADER szervezetek Helyi Akciócsoportjai vettek részt.
Az eseményen jelen volt Kiss Gáborné a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Helyi
Akciócsoportjának munkaszervezet vezetője is. Az alábbiakban a fórumról készült rövid
összefoglalóját olvashatják.
„Búsi Lajos előadásában beszélt a Nemzeti Vidékstratégia 2020-ról, a stratégiai
területekről, ezen belül a nemzeti stratégiai programokról. Elmondta hogyan áll a nemzeti
felkészülés a 2014-2020-as időszakra. Ismertette az Európa 2020 stratégiát, a Közös
Stratégiai Keretrendszert (KSK). Ismertette az Uniós vidékfejlesztési prioritásokat milyen
változások lesznek a 2007-2013-as időszakhoz képest. A vidékfejlesztési rendszer
átalakul. Lényegi változás, hogy a vidékfejlesztési támogatások egy keretbe (KSK)
kerülnek. Megszűnik a tengelyszerű felosztás. A LEADER akciócsoportok több alap
(ESZA, ERFA,EMVA,ETHA) által támogatott stratégiákat alkothatnak.
Mezőszentgyörgyi Dávid előadásában a 2014-2020 közötti tervezési programról, a
tervezési program szervezeti struktúrájáról, az EMVA és ETHA források főbb
beavatkozási területeiről beszélt. Elmondta mi lesz a megyék szerepe 2014 után. Mik a
legfőbb kihívások, támogatási prioritások.
A megyei tervező szakemberek elmondták, hogy áll a megyei fejlesztési tervezés az
adott megyében.
Úgy gondolom, annál hatékonyabban tudunk tervezni HACS szinten a 2014-2020-as
időszakra minél több információhoz jutunk, illetve minél aktívabban kapcsolódunk más
tervezési szintekhez. Ez a fórum ezt az előkészítő munkát segítette.”
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TRANSLEADER TERÜLETI MŰHELY
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat LEADER szakosztálya a TRANSLEADER projekt
részeként három helyszínen rendezett szakmai programot, amely négy ország
LEADER programjának megvalósítását mutatatta be.
A jelentkezők Ausztriába, Finnországba, Írországba és Spanyolországba tehettek
virtuális látogatást és ismerhették meg a LEADER implementálását, és közös
javaslatokat is megfogalmazhattak a 2014 utáni hazai LEADER megvalósításra
vonatkozóan a nemzetközi kitekintés és tapasztalatok tükrében.
Ennek keretében megrendezett eseményen vett rész Kiss Gáborné, munkaszervezetünk
vezetője 2012. november 21-én Újszentmargitán a felújított IKSZT épületében.
Alábbiakban a rendezvényről szóló rövid beszámolóját olvashatják.
„Az MNVH LEADER szakosztály TRANSZLEADER projektjén belül megrendezésre
kerülő Területi Műhely rendezvényen vettem részt Újszentmargitán 2012.11.21-én. A
rendezvénynek a felújított IKSZT épülete adott helyet. A területi műhely célja, hogy
megismertesse velünk hogyan valósul meg a LEADER Ausztriában, Spanyolországban,
Finnországban és Írországban. Majd együtt gondolkozhattunk arról hogyan is képzeljük
el a magyarországi LEADER megvalósítást a következő időszakban, 2014-2020 között.
Dr. Nemes Gusztáv a Spanyolországi LEADER megvalósulásáról beszélt. Andalúziában
jártak ott készítették interjúikat, ott szereztek tapasztalatokat. Előadásában elmondta
mennyire fontos a bizalom, a kapcsolatépítés. Az ottani HACS vezető hosszú időt csak
ezzel foglalkozott. Az ottani munkát az együttműködés, a bizalom és a támogató légkör
jellemzi. A munkaszervezetek megmaradnak nem ritka a 15-20 éve HACS. A stabil
’lukak’ nélküli finanszírozás jellemzi. A tapasztalatokat, tudást összegyűjtik, megőrzik,
beépítik a felsőoktatásba. Magócs Krisztina kollégáival Finnországban járt. Az ottani
sajátosságokat, tapasztalatokat mondta el. Finnországban nem léteznek célterületek.
Folyamatos a pályázatbenyújtás. A HACS legfontosabb tevékenysége a pályázatok és
kifizetési kérelmek elkészítésében és megvalósításában történő folyamatos segítés,
tanácsadás. A legtöbben nem alkalmazzák a pontozásos értékelést. A HACS-ok
finanszírozása kiegyensúlyozott 7 évre tudják előre a költségvetésüket. Ehhez
hozzájárulnak az önkormányzatok, ezt használják előlegként, ezért nincs szükségük
hitelfelvételre. Szabados Zsuzsanna az Írországbeli tapasztalatairól beszélt. Írország
közigazgatásilag nagyon centralizált, a megyéknél van a közigazgatási feladatellátás
jelentős része. Az önkormányzati szint nem meghatározó. A LEADER e kettő között
helyezkedik el. A HACS-oknak van egy eljárási, és működési kézikönyve, ami alapján
dolgoznak. Feladataik széleskörűek, a projektgenerálástól a kifizetésig a
pályázatkezelésig mindent a munkaszervezet végez. Nincs pályázati felhívás, benyújtási
határidő. IH által megadott pontozási szempont van, értékelő és döntéshozó testület. Itt
is az ötlettől a megvalósulásig a kifizetésig jelen van a HACS munkatárs. Tartalmas és
tanúságos napot töltöttünk Újszentmargitán. Sok hasznos tapasztalattal gazdagodtunk.”

KARÁCSONYI VÁSÁR
BERETTYÓÚJFALUBAN

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

.

Szövegdoboz-eszközök lapon adhatja meg.]

DECEMBERI
HÍRLEVÉL

RENDEZVÉNYEK DECEMBER HÓNAPBAN:
SÁRÉTUDVARI

PÜSPÖKLADÁNY

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

KABA

VÁNCSOD

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

