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Jelenléti ív szerint
Tájékoztató a 2007-2013-as LEADER Program eredményeiről, az
új vidékfejlesztési program aktualitásairól
Az Egyesület a májustól megrendezett LEADER Fórumokon a
2007-2013-as
LEADER
Program
eredményeiről,
az
új
vidékfejlesztési program aktualitásairól kívánja tájékoztatni a
közvéleményt.
A mostani fórumon, ahová elsősorban a hevesi járás
civil
aktivistái, önkormányzati képviselői voltak hivatalosak, Almádi
János, az Egyesület elnöke prezentációjában bemutatta a LEADER
program előzményeit, a LEADER+ akciócsoportok tevékenységét.
Kitért a Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport
megalakulásának eseményeire: a Helyi Vidékfejlesztési Közösség
megalakulására, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásának
körülményeire,
az
Egyesület
megalakulásának,
a
jogi
személyiséggé válás, a munkaszervezet kialakításának állomásaira.
Elmondta: 2008-ban több, mint 1,8 milliárd forint fejlesztési forrás
került allokálásra az Akciócsoporthoz, az évek során ezt pótlólagos forrásként, illetve az árfolyamkülönbözet eredményeként
majd 800 millió forint forrás egészíttette ki. Megjegyzi: sajnos a
2014-2020-as tervezési időszakban várható fejlesztési forrás
(valamivel több, mint 700 millió forint) ennek a felét sem éri el. Az
Új Vidékfejlesztési Program bemutatása során elmondja: a program
fő célja a vidéki munkahelyek megőrzése, számának növelése, a
munkavállalás feltételeinek javítása; a kis-, és közepes méretű
gazdaságok előnyben részesítése, valamin az energiahatékonyság
növelése, energiafüggőség csökkentése. Almádi János rámutatott:
a munkahelyteremtésben a kis- és középvállalkozó szektor tud a
legintenzívebben részt venni. Az előző időszakot jellemző
forráskoncentrációt ugyanakkor meg kell törni, a támogatásokat
sokkal több szereplőhöz kell eljuttatni.

Kiemeltet- a kormány deklarált célja, hogy a fejlesztési források 80
százalékához csak bizonyos gazdasági méret alatt juthatnak hozzá
a gazdálkodók, s csupán 20 százalékára pályázhatnak a
nagygazdaságok.
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Az emlékeztetőt készítette:

Hudákné Uzelman Erika

A vidékfejlesztési programból az agrárvállalkozásokon belül
elsősorban a "munkahelyteremtésben jeleskedő" ágazatokat
támogatják, idetartozik a kertészet, az állattenyésztés, illetve az
ehhez kapcsolódó feldolgozóipar is.
Az
önkormányzatok
esetében
elsősorban
a
vidéki
alapszolgáltatásokat jav ító beruházások támogatására lehet
számítani. Itt példaként említette meg a tanya- és falugondnoki
szolgálat, a közétkeztetés, az infrastruktúra fejlesztését.
A kapott információk szerint a pályázati felhívások már
szeptembertől megjelennek, az első
az
agrárkörnyezet
gazdálkodási program lesz. Cél, hogy a gazdálkodók már most
tisztában legyenek azzal, hogy 2016-tól milyen követelményeknek
kell majd megfelelniük. Hozzátette: terveik szerint a vidékfejlesztési
program összes pályázati felhívását 2016 végéig meghirdetik.
A LEADER-ben nagyobb hangsúly kerül a Helyi Fejlesztési
Stratégiák minőségére, az Unió előkészítő támogatást nyújt a
tervezéshez, a Helyi Fejlesztési Stratégiák kiválasztási folyamatába
beépített részletes értékelés várható. A működésben fontos
szerepet kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése a HFS
céljainak megfelelő projektek kialakításában és megvalósításában
Új elem lesz, hogy a Helyi Akciócsoport működési finanszírozása
és annak elszámolása egyszerűsített módon történik majd, a
munkaszervezet dolgozhat "kifelé", kvázi helyi fejlesztési
"ügynökségként" működhet majd.
Almádi János végül elmondta: információi szerint várhatóan július
végén, augusztusban kezdődnek el a Helyi Fejlesztési Stratégia
elkészítését elősegítendő képzések, szeptemberben kell benyújtani
a HFS vázlatot és várhatóan jövő év elején kerülhet elfogadásra
az addigra elkészülő Helyi Fejlesztési Stratégia .

