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LEADER PÁLYÁZATOK!

A Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. Munkaszervezete a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kijelölt határidőig, 2012. március 8-ig lezárta a 2011. szeptember
30. - november 15,. valamint 2011. november 29. - december 5. között benyújtott
LEADER pályázatok ügyintézését. A Munkaszervezethez a 10 célterületre 84 darab
pályázat érkezett be 441,4 millió forint forrásigénnyel. A pályázatok adminisztratív
ellenőrzése (alapjogosultsági kritériumok vizsgálata, formai, tartalmi ellenőrzés,
hiánypótlások kezelése, előzetes helyszíni szemlék lefolytatása) és értékelése után a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai kezdték meg a pályázatok
központi felülvizsgálatát. A pályázatok MVH általi jóváhagyása után kerül sor a
pályázatok rangsorolására, valamint a Cserhátalja Helyi Közösség Döntéshozó
Testülete által a minimum pontszámok meghozatalára.

A kormány elfogadta a Nemzeti Vidékstratégiát

A kormány stratégiai célja, hogy megvédje a vidéket és a mezőgazdaságot, hangzott
el a Nemzeti Vidékstratégia bemutatóján. A dokumentum konkrét célkitűzésekkel is
igyekszik hozzájárulni a hazai agrárium és vidék fenntartásához, megerősítéséhez.
A kormány fontos kitörési pontként kezeli a mezőgazdaságot – nyomatékosította
Giró-Szász András a szerdai sajtótájékoztatón, ahol Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszterrel közösen jelentették be, hogy a kormány elfogadta a nemzeti
vidékfejlesztési stratégiával kapcsolatos előterjesztést.
Giró-Szász András elmondta: a kormány álláspontja szerint egy nemzet akkor van
biztonságban, hogyha erőforrásként kezeli a vidéket és a mezőgazdaságot. E kettő
védelme stratégiai cél. A kormány fontos kitörési pontként kezeli a mezőgazdaságot,
fontos, hogy minél többen válasszák a jó minőségű, biztonságos, GMO-mentes
magyar élelmiszereket – tette hozzá.
Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Vidékstratégia megalkotásával hosszú
évek óta tátongó űrt sikerült most betölteni. Hosszú, bő egy esztendeig tartó
társadalmi vita előzte meg a program elfogadását. Több tízezer észrevételt és számos
tanulmány anyagát dolgozták a 130 oldalas stratégiába a versenyképes vidék és
mezőgazdaság megteremtésének érdekében.
A miniszter kifejtette, már ma is vannak olyan eredmények, amelyek igazolják, hogy
milyen fontos gazdasági ágazatot képvisel hazánkban a mezőgazdaság. Ezért fontos
cél a belföldi és külföldi piacok megtartása – fogalmazott.
A stratégia elkötelezett a családi gazdaságok támogatása mellett, megóvja környezeti
értékeinket, és biztosítja a fenntartható gazdálkodást hazánkban – szögezte le Fazekas
Sándor.
A Nemzeti Vidékstratégia fontos célkitűzéseket is tartalmaz: a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak számát 2020-ig 700 ezer főre tervezi növelni, a gazdák által
közvetlenül bonyolított helyi értékesítés arányát 20 százalékra emelné, a fiatal gazdák
arányát pedig 21-ről 30 százalékra igyekszik növelni. Ehhez a kormány több
programon keresztül biztosít számukra támogatást – mondta el a vidékfejlesztési
miniszter.
Forrás: kormany.hu
Nemzeti Vidékstratégia letöltés

A vidék megmaradásának záloga lehet az IKSZT

„Nem önmagadé vagy, hanem a közösségé” – idézte Kölcsey Ferenc sorait V. Németh
Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár köszöntőjében a VM VKSZI által, a
működő IKSZT címbirtokos szervezetek részére szervezett szakmai tájékoztató napon
a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.

Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) parlamenti államtitkára
elmondta, hogy a NEFMI kulturális szakterülete most dolgozza ki azt a TÁMOP
pályázati programot, amely a tervek szerint összesen 700 millió forint keretösszeggel
támogathatja az IKSZT-k szakmai tevékenységét. A konstrukcióban három-ötmillió
forintot igényelhetnek majd a már működő IKSZT-k a közösségek megerősödését
célzó helyi szintű közművelődési, könyvtári, továbbá ifjúságfejlesztési és
közösségfejlesztési programjaik, szolgáltatásaik kialakítására, fejlesztésére.
„Az elmúlt ötven év legnagyobb vidéki beruházása az IKSZT program” – mondta
Mezőszentgyörgyi Dávid a rendezvényen. A VM VKSZI főigazgatója beszámolt
arról, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek kialakítására 635 pályázó nyert
összesen 28 milliárd forintos támogatást. Eddig 201 közösségi teret adtak át, amelyek
1,3 millió embert érnek el.
A szakmai nap résztvevői előadást hallhattak arról is, hogy milyen feltételekkel lehet
színtere az IKSZT a postai szolgáltatásnak, amely esetekben integrálható a posta az
IKSZT épületébe: erről Kocsisné Papp-Pálfi Ágnes, a Magyar Posta Zrt.
főosztályvezető-helyettese beszélt a hallgatóságnak.
2011 decemberében együttműködési megállapodást írt alá a VM VKSZI és az
Országos Egészségfejlesztési Intézet. Solymosy József Bonifác főigazgató-helyettes
az IKSZT-kről, mint az egészségfejlesztés fontos helyszínéről beszélt, és arról,
hogyan lehet a vidéken élők „jól-létét”, életminőségét javítani.
Forrás: ikszt.hu
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