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Jelenléti ív szerint
Tájékoztató az EU által elfogadott Új Vidékfejlesztési programról,
a LEADER HFS tervezés folyamatáról, jelenlegi állásáról

Összefoglaló a
rendezvényről:

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Egyesület Munkaszervezete a
hevesi és füzesabonyi járás önkormányzatai, civil szervezetei és
egyéb érdeklődők részvételével tartott fórumot az Új
Vidékfejlesztési Programról, a LEADER Akciócsoport helyi
fejlesztési stratégiája tervezésének jelenlegi helyzetéről.
Almádi János, az Egyesület elnöke tájékoztatójában elmondja: az
Új Vidékfejlesztési program elsődlegesen a munkahelyteremtésre,
a kis- és közepes méretű gazdaságokra helyezi a hangsúlyt, hiszen
ezeknek a legnagyobb a szerepe a foglalkoztatásban. Szavai
szerint a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program legfontosabb
célkitűzése, hogy nőjön a munkahelyek száma vidéken,
ugyanakkor javuljon a vállalkozások versenyképessége is. Ez
nehéz dilemma, hiszen a fejlesztések sok esetben nem járnak
munkahelyteremtéssel - tette hozzá. Fontos szempontok továbbá
a fenntarthatóság, a klímavédelem, az energiafüggőség
csökkentése, valamint a gazdasági szereplők közötti
együttműködések kialakítása.
A Vidékfejlesztési Programra rendelkezésre álló pénzügyi keret
1200 mrd Ft. Egységesen valamennyi 10.000 fő lélekszám alatti
település jogosult vidékfejlesztési pályázatokra, a LEADER
program forrásaiból is csak ők részesülhetnek.
Forgács István munkaszervezet vezető elmondja: jelenleg folyik a
2007-2013-as
Vidékfejlesztési
Stratégia
értékelése,
a
végbeszámolók elkészítése. Mint ismeretes, az Akciócsoport
előzetes regisztrációja még az elmúlt év elején megtörtént, az Új
Vidékfejlesztési program brüsszeli elfogadása után felgyorsulni
látszik az a folyamat, amely a Helyi Fejlesztési Stratégiák
megalkotására irányul.

A Vidékfejlesztési Program teljes forrása mintegy 1200 milliárd
forint, a LEADER forrás ennek 5 %-a, összesen 57,53 milliárd
forint. Akciócsoportunk LEADER fejlesztési forrása az előzetes
allokáció szerint 715 millió forint lesz. Pályázat alapján előkészítő
támogatást fogunk kapni kapacitásfejlesztésre, a HFS közösségi
tervezés eszközeivel történő elkészítésének finanszírozására. Az
ígéretek szerint az eddigiektől eltérően a LEADER Egyesület
működési finanszírozása egyszerűsített módon történik majd,
dolgozhat „kifelé” is, kvázi helyi fejlesztési „ügynökségként”. Erre
várhatóan 107 millió forint áll majd az Akciócsoport
rendelkezésére. Nagyon fontos a lehatárolás, hogy mit lehet
LEADER forrásból támogatni és mit nem, jelenleg ennek az
átgondolása folyik. Az Akciócsoport jelenleg a projektötletek
gyűjtésével

Kérdések, hozzászólások:

Gönczi Mihály Átány polgármestere véleménye szerint túl
kevésnek tűnik az a LEADER fejlesztési forrás ahhoz, hogy érdemi
fejlesztésekről lehessen szó, szerinte az egyéb operatív
programokra
benyújtott
pályázatok
előkészítésének
támogatására (pl. fejlesztési tervek, kiviteli tervek) kellene
fókuszálni.
Vereb János vállalkozó kérdése, hogy lesz e kötelező arány a
gazdaságfejlesztési és egyéb pályázatokra vonatkozóan.
Petrik László egyéni vállalkozó elmondja, hogy vannak ötleteik a
projektekre vonatkozóan, kéri, hogy a tervezési csoport vegye
figyelembe azokat a HFS intézkedéseinek megfogalmazásánál.
Wingendorf János Aldebrő polgármestere átadott egy
dokumentumot, amely a Füzesabony térségi önkormányzatok
fejlesztési igényeit fogalmazza meg, kérve, hogy azok lehetőség
szerint épüljenek be a LEADER HFS-be.
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