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LEADER PÁLYÁZATOK 2013
Megjelent a 153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
Letöltés

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Akkreditált Falusi vendéglátó képzést indít
A képzés célja: szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként
tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások
számára.
A jelentkezési lap letölthető a FATOSZ internetes oldaláról:
http://www.fatosz.hu

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni
2013. október 7 –ig: agroturizmus@t-online.hu
A képzés célcsoportja: a falusi vendégfogadók, a falusi turizmus, mint szolgáltatói
tevékenység iránt érdeklődők, akik most tervezik bekapcsolódásukat a
vendégfogadásba, vagy szeretnék ismereteiket elmélyíteni. Ők lehetnek kezdő falusi
vendéglátók, ÚMVP nyertes falusi szállásadók, vidéki szolgáltatók, tanyagazdaságot és
farmgazdaságot működtető magánszemélyek, őstermelők, kis- és mikro vállalkozások
vezetői, munkatársai.
A képzés várható kezdő hónapjai: 2013.November, December, Január (vidéki
helyszínenként változó)
A képzés várható időtartama: 60 óra 3 x 2 alkalom (péntek és szombati napokon), 09-17 h
között
A képzés vidéki helyszínei: Heves megye, Hajdú- Bihar megye, BKK megye, Csongrád
megye, Békés megye, Zala megye, Vas megye, GYMS megye. A képzési helyek kijelölése
folyamatban, várhatóan a megyeszékhelyeken.
A képzés formája: Hétvégi előadások és gyakorlati foglalkozások
Bizonyítvány: A hallgatók az akkreditált képzés végén tanúsítványt t kapnak, amelyet
elfogadnak EMVA és LEADER-es pályázati támogatásokat nyertek számára előírt
képzettségnek.
Tematika:
I.
Gazdálkodási Ismeretek (vállalkozási, adózási, jogi ismeretek)
II.

Környezet kialakítása modul (a szálláshely berendezése, szálláshely üzemeltetési
engedély, védjegy rendszer, szakosodás)

III.

Szabadidős tevékenységek szervezése (felnőtt és gyermek programok szervezése,
csomagajánlatok
készítése,
örökségturizmus,
kulturális
turizmus,
hagyományőrzés)

IV.

Vendégház és szolgáltatásainak higiéniai előírásai (vendégház működtetésének
higiéniás feltételei, helyi termékek megjelenése a vendégasztalon

V.

Kommunikáció-marketing (vendéggel való kapcsolattartás, konfliktus kezelése,
helyi és térségi közösségépítés, internetes (on-line) megjelenés, fogyasztóvédelem)

+ 1 Jó gyakorlat bemutatása, mintagazdaságba való ellátogatás
Oktatók: Szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatók és sikeres vállalkozást
működtető, gyakorlott falusi vendéglátók
Hallgatói létszám: Minimum 20 fő
A képzés költségei: 50.000 Ft + 10.000 Ft regisztrációs díj + 10.000 Ft vizsgadíj, amelyről a
hallgatók számlát kapnak.

A FATOSZ tagszervezeteinek tagjai kedvezményesen veheti igénybe a képzést: 40.000
Ft+ 10.000 Ft regisztrációs díj + 10.000 Ft vizsgadíj
A képzési díjon felül a hallgatókat terhelő költségek - A szállás, utazás és az étkezés
költsége
A FATOSZ által biztosított: nyomtatott tananyag, előadások CD-n.
A képzés központi koordinálja: FATOSZ központi információs irodája 1077. Budapest,
király u.93.

Magyarországi Falumegújítási Díj 2013
Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter közösen
meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2013 pályázatot.
A pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“
azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik
jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk
cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el
kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.
A kiírás – amelynek mottója „Jobban élni” – célja az is, hogy kiválassza azt a települést,
amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az „Európai Falumegújítási Díj”
pályázaton.
A pályázatok beküldési határideje: 2013. október 18.
A pályázati kiírás és mellékletei az alábbi linkre kattintva letölthetők: Letöltés
(Forrás: Belügyminisztérium)

Virtuális Falu - Újratöltve
Folytatódik az AGRYA falusi ifjúsági közösségi fejlesztése, a Virtuális Falu Program,
amelyre október 4-ig várják a 18-26 év közötti vidéki elkötelezettségű fiatalok jelentkezését.

Az AGRYA partnereivel, így többek között a Második Hullám Vidéki Szövetséggel közösen
2012-ben indította el a Virtuális Falu Programot. A Program abban nyújt segítséget, hogy a
falusi közösségek tevékenységébe minél több fiatal kapcsolódjon be, hogy erősödjenek a

falusi ifjúsági közösségek, ezzel is támogatva a falvak megmaradását, fejlődését. A Program
2013. őszén folytatódik, amelybe ismét pályázaton keresztül kerülhetnek be az érdeklődő 1826 év közötti vidéki elkötelezettségű fiatalok. Jelentkezési határidő: október 4.
A Program védnöke V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A Program az
Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programjának pénzügyi támogatásával valósul meg.
A vidék megmaradásának egyik fontos előfeltétele, hogy tevékeny közösségek támogassák a
helyi célok megvalósítását. A település lakóiból álló civil szerveződések, kezdeményezések
segítséget tudnak nyújtani abban, hogy a helyi igényeknek megfelelő módon fejlődjön az
adott település és részt is tudnak vállalni a célok megvalósításában. Az élénk közösségi élet
elengedhetetlen ahhoz is, hogy a település lakói jól érezzék magukat a saját falujukban, hogy
meg tudják őrizni a helyi értékeiket, kultúrájukat és ezen keresztül a saját jövőjüket.
Nemcsak a mezőgazdasági termelés fenntartásához, de a helyi, falusi közösségek
továbbéléséhez is szükséges az utánpótlás, a fiatalok bevonása, részvétele azok
tevékenységében. Emiatt folytatja az AGRYA partnereivel, többek között a Második Hullám
Vidéki Ifjúsági Szövetséggel közösen a 2012-ben elindult Virtuális Falu Programot. A
2012/2013. évi program eseményeiről a www.mhvisz.hu oldalon érhető el további
információ.
A 2013. novemberben induló Programba olyan 18-26 év közötti fiatalok jelentkezését várják,
akik már most is végeznek a saját falujukban közösségi tevékenységet és szeretnék az ehhez
kapcsolódó ismereteiket, tudásukat bővíteni. A Program részeként három alkalommal
találkoznak három napos képzéseken a résztvevők. A képzés sorozat egy falusi - virtuális település életéhez, működéséhez kapcsolódó témákat dolgoz fel. Így képzések témája lesz
többek között a vállalkozás-fejlesztés, közművelődés, a szociális ügyek, közösségfejlesztés, a
helyi demokrácia és az önkormányzatok működése, fenntartható gazdálkodás, környezet és
természetvédelem kérdései. A képzések a falut, mint részfeladatok szervesen összekapcsolódó
egységét mutatják be, ahol minden szereplőnek megvan a saját szerepe és felelőssége. A
képzések élményszerűen, személyes példákon keresztül foglalkoznak az egyes témákkal. A
képzési szakasznak kiemelt, új témája a kommunikációs kapcsolatok bővítése, az
érdekérvényesítő tevékenység hatékonyabbá tétele.
A képzési szakasszal párhuzamosan a résztvevők közreműködésével sor kerül egy országos
kutatásra, amely elsősorban a munkanélküliség kezelés jó helyi gyakorlataival foglalkozik. A
Programot 2014 tavaszán egy három regionális konferenciából álló rendezvény sorozat zárja.
Az AGRYA és partnerei a Programmal hozzá kívánnak járulni ahhoz is, hogy a falusi
közösségek, elsősorban a fiatalokból álló közösségek között létrejöjjön egy hálózatos
együttműködés, ennek befogadó szervezete a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség.
A Program résztvevőit pályázaton keresztül választják ki. A jelentkezők személyes
meghallgatása után kerül kiválasztásra a 30 résztvevő fiatal.
A pályázati anyag letölthető a Program weboldaláról a www.mhvisz.hu címről, a
www.agrya.hu weblapról, valamint a felhívás és a kitöltési útmutató elérhető a
csatolmányból. .
A Program az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programjának támogatásával valósul
meg.
A pályázattal kapcsolatosan további információkat az AGRYA Call Center ad a 06 1 270
4874 telefonszámon vagy a virtualisfalu@agrya.hu e-mail címen.

PROGRAMAJÁNLÓ

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
3053 Kozárd, Fő út 12.
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Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076
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