Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos,
Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely

HÍRLEVÉL
Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2014. április

EGYESÜLETÜNK HÍREI

1./ TURISZTIKAI PÁLYÁZAT
2013. novemberében jelent meg a vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az
Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a
LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeirıl.
A pályázat benyújtásáig sok érdeklıdı kereste meg munkaszervezetünket, akik közül a 2014. január
15-i kitolt benyújtási határidıig 11-en adták be papír alapon kérelmüket összesen több mint 270
millió forintos támogatási igénnyel. Márciusban munkaszervezetünk, valamint a Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Regionális Illetékességő Kirendeltsége befejezte a
kérelmek ügykezelését, melynek eredményeképpen:
⋅ 4 db pályázat elutasításra került (1 db alapjogosultság miatti elutasítás, 3 db érdemi vizsgálat
során történı elutasítás);
⋅ 7 db pályázat (összesen 170 548 373,- Ft támogatási igénnyel) igazgatói felülvizsgálatra vár.
Elızı hírlevelünk óta, április elején megtörtént az MVH igazgatói felülvizsgálat, ezt
követıen egyesületünk elnökségének kellett dönteni a támogatáshoz szükséges minimális
pontszámról. Ezt két lépésben történt meg, mivel elsı körben 100 millió forintos keret áll
rendelkezésre, a második körre ehhez igényeltünk még plusz forrást az Irányító Hatóságtól
(IH), hogy mindegyik, a pályázatkezelés során pozitívan elbírált támogatási kérelem
támogatásra kerüljön:
• A 2014.04.07-i elnökségi ülésen 4 db pályázat került támogatásra összesen 104 591 004,- Ft
értékben. İk már meg is kapták támogató határozatukat.
• A 2014.04.23-i elnökségi ülésen 3 db kérelem lett támogatva összesen 65 957 369,- Ft
értékben. Itt folyamatban van az IH jóváhagyás, ezt követıen a határozatok postázása.
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2./ A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDİSZAKRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának (IH) vezetıje felkérése nyomán a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával Komárom-Esztergom megyében is kidolgozás alatt
áll a megyei Helyi Fejlesztési Stratégia, melyet az Euronatur Bt- készít.
A tervezı munkában mindhárom megyei akciócsoport is tevékenyen részt vesz, április során három
szakmai egyeztetésen is részt vettünk Bajon, Etén és Süttın a helyi IKSzT-kben, ahol más
vidékfejlesztésben érdekelt helyi és megyei partnerek is képviseltették magukat.
A megbeszéléseken azokat a szempontokat, problémákat, lehetıségeket egyeztettük, amelyek
Komárom-Esztergom megye vidékfejlesztését, az ehhez kapcsolódó pályázati forrásokat a 2014-2020
évek között alapvetıen meghatározzák.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalma. Idén immár negyedik alkalommal valósul meg. A szemétgyőjtési akció
keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.
Azért szervezik a mozgalmat minden évben, hogy a résztvevık közösen megtisztítsák szőkebbtágabb környezetünket. Fontos lenne az is, hogy minél több ember kifejezésre jutassa a benne rejlı
igényt a tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit
összeszedni. Emellett az is cél, hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség ízére… A TeSzedd!
nemzetközi porondon is bemutatkozik idén, hiszen Magyarország csatlakozik vele a „Let’s Clean Up
Europe!” elnevezéső összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+
programja keretében szerveznek meg. Május 10-én a kontinens 28 országának polgárai töltik a
napjukat szemétszedéssel.
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A részvételhez csak egy e-mail cím és egy jelszó megadására van szükség aJelentkezem!
menüpontban (www.szelektalok.hu ), a regisztráció gombra kattintva. Ha ez megtörtént, a jelentkezı
kap egy visszaigazoló levelet a megadott címre, mellyel meg kell erısíteni a regisztrációt.
A regisztrációt követıen elsı lépésként azt kell eldönteni, hogy önkéntesként (egyedül vagy
csoportosan) csatlakozik a résztvevı egy találkozási ponthoz, vagy helyi koordinátorként ı maga hoz
létre egy találkozási pontot. Ha elıbbirıl van szó, akkor „Új önkéntes csoportot”, ha utóbbiról,
akkor „Új találkozási pontot” kell létrehozni.
Idén elıször három nap közül is lehet választani: május 9-11. között. Akár mindhárom nap el lehet
jönni, de fontos, hogy lehetıleg egy nap csak egy helyszínre jelentkezzenek vagy hozzanak létre
találkozási pontot! Az idei TeSzedd! azért háromnapos, hogy minél többen részt tudjanak venni rajta,
hiszen május 10-e, a „Let’s Clean Up Europe!” napja, nálunk hivatalosan munkanap.
Ha már tudja valaki, mikor ér rá, kereshet is a számára megfelelı helyszínt. Ha önkéntes lesz,
elızetesen a „Hol szedjem?” menüpont térképes keresıjében tud tájékozódni arról, hol vannak a
hozzá közeli Találkozási pontok. A találkozási pont azt a helyszínt jelöli, ahonnan elindulnak majd
együtt az akció keretében szemetet szednek. Ha helyi koordinátor lesz valaki, ı hozza létre a
találkozási pontot, és ha ezt a rendszer jóváhagyja, a találkozási pont felkerül a térképre.
Azt, hogy a kiválasztott napon mikor kezdıdik a szemétszedés, minden esetben a helyi koordinátor
határozza meg akkor, amikor létrehozza a találkozási pontot. Az akció minden egyes találkozási
ponton addig tart, amíg el nem fogy a szemét, vagy az idıjárás és az önkéntesek lelkesedése lehetıvé
teszi.
Nem lehet összeszedni bármilyen szemetet, amit talál az önkéntes: azért, mert az veszélyeztetheti a
testi épségét, esetleg az egészségre ártalmas, veszélyes anyagot tartalmazhat. A TeSzedd!
keretében nem szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, gyógyszereket, autó akkumulátort,
motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy például nagymérető autóalkatrészeket.
Szintén nem győjtenek zöldhulladékot, tehát ha valaki levágott faágakra vagy főre bukkan valahol, azt
azzal a lendülettel hagyja is ott. Össze lehet viszont szedni bármit, ami kézzel, kesztyőben
biztonságosan szedhetı és zsákban győjthetı, abban elszállítható, például nem szakad szét a súlyától
a mőanyag zsák. A TeSzedd! keretében nem győjtenek szelektíven!
Mielıtt az önkéntesek elkezdik a „teszeddelést” a helyi koordinátor tart nekik egy rövid tájékoztatót
a biztonsági elıírásokról, arról, mire kell figyelni, hogy senkinek ne essen baja az akció közben. A
szedéshez az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) biztosít eszközöket: kesztyőt,
zsákot és kötözıanyagot. Ezeket a szedés napja elıtt eljuttatják a helyi koordinátoroknak. İk viszik
majd magukkal ezeket a találkozási pontjukra a szedés idıpontjára. Minden önkéntes a helyi
koordinátortól veszi át az eszközöket a Találkozási ponton, és a jelenléti ív aláírása után már indulhat
is a „tavaszi nagytakarítás”!
Fontos, hogy a megtöltött zsákokat olyan, jól látható helyre tegye mindenki, ahol már mások is
hagyták a sajátjukat. Az is lényeges, hogy a zsákok ne akadályozzák a forgalmat! Ezzel nagyban
megkönnyíthetı a helyi koordinátorok és a szemét elszállítóinak dolgát. Az akciót követıen célszerő
újra belépni a TeSzedd! Infopontba és ott jelezni, hol hagyták az összeszedett szemetet. Az
összegyőjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról az OHÜ gondoskodik.
Olyan dolgokat érdemes magunkkal vinni, amelyekre szükség lehet napközben, így például enni- és
innivaló, szúnyog- és kullancsriasztó, allergia elleni gyógyszer, vagy más gyógyszerek. Célszerő még
vinni kézfertıtlenítıt, azért, hogy amennyire csak lehet, óvja magát a résztvevı a fertızésektıl!
Regisztrálni a http://szelektalok.hu/teszedd/#jelentkezem oldalon lehet, az akció ügyfélszolgálata a
40/443-400-as telefonszámon érhetı el.
Forrás: www.szelektalok.hu
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KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG KÉPZÉS

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete és a KON-TIKI Interpretive consultation,
training and evaluation (Lüneburg, DE) képzési programot indít a hazai kulturális és
természeti örökség bemutatásában és az ehhez a területhez kapcsolódó szakképzésben
dolgozó szakemberek részére. A képzés célja egyfelıl az informális oktatás ill.
örökséginterpretáció módszereinek népszerősítése az örökséghasznosítás területén, másfelıl
a kapcsolódó rokon szakmák közötti párbeszéd elısegítése.
A program keretében két alkalommal (2014 tavasz és ısz) workshopot szerveznek, azonos
tematikával, más-más résztvevıknek. A tanulmányi kirándulással egybekötött mőhelymunka során a
résztvevık gyakorlati úton sajátíthatják el az örökséginterpretáció módszertanát, interpretív
programok átfogó tervezését és megvalósítását.
A mőhely vezetıi: Dr. Lars Wohlers (KON-TIKI Interpretive consultation, training and evaluation,
DE) és Matthew Jones (Imagemakers Interpretive Design & Consulting, UK) interpretációs
szakemberek.
A tavaszi képzés menetrendje:
2014. május 26-30., 10:00-18:00: örökséginterpretáció workshop 1. rész
A képzés helye: Budapest (helyszínek pontosítás alatt)
2014. június 23-27., 10:00-18:00: örökséginterpretáció workshop 2. rész és tanulmányi kirándulás
A képzés helye: Budapest; kirándulások: Pomáz – Nagykovácsi puszta, Monostori Erıd
Komárom
A workshopon kulturális- és természeti örökséggel, valamint a területhez kapcsolódó felsıfokú
szakképzéssel foglalkozó intézmények munkatársai, örökséginterpretáció területén dolgozó
szakemberek vehetnek részt.
A képzés nyelve az angol, ezért a részvételhez elengedhetetlen a megfelelı szintő nyelvtudás
A kurzus létszáma: max. 25 fı
A kurzuson való részvétel ingyenes, a résztvevık egyéb költségeit nem áll módukban megtéríteni.
A részvételnél elınyt élveznek partnerintézményeink munkatársai, akik releváns szakmai
tapasztalattal rendelkeznek és motiváltak abban, hogy az interpretációs örökségmenedzseri
szemléletet a gyakorlatban is alkalmazzák.
A képzésre jelentkezni 2014. május 4-ig lehet az arpad@heritagemanager.huemailcímen angol nyelvő
CV-vel és a részvételi szándék rövid (max. 500 karakter), angol nyelvő indoklásával. Bıvebb
információt Bıczén Árpádnál lehet kérni a 06 20 365 9954-es telefonszámon és a fenti email címen.
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ÉS IPARKAMARA
IMMÁRON
HIRDETI
MEG
EGYFORDULÓS ORSZÁGOS PÁLYÁZATÁT A MAGYAR
KÉZMŐVES REMEK ELISMERİ CÍM ELNYERÉSÉRE.

A

MAGYAR

KERESKEDELMI
12. ALKALOMMAL

A pályázat benyújtási határideje: 2014. május 31.

A pályázat célja
⋅ a magyar kézmővesség értékeinek és mestereinek elismerése,
⋅ minıségi kézmőipari termékek bemutatása,
⋅ a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása,
⋅ a magyar kézmőiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetük javítása a magyar
kézmővesség turisztikai kínálatának gazdagítása, bıvítése, illetve bemutatása révén.
2. A pályázat tárgyát képezı termékek köre
Kézmőipari foglalkozás keretében (építıiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és
bıriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban, valamint fogyasztási cikkek kivételével az
élelmiszeriparban) készített – az 1. pontban ismertetett pályázati célkitőzésnek megfelelı – termék,
amelyet Magyarországon állítottak elı.
Széles körbıl várják a jelentkezéseket:
- valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai
értékekkel bíró – termékek,
- feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas
kézmőipari termékek,
- népmővészeti hagyományokat hően ırzı minıségi termékek mind egyenlı eséllyel indulnak a
pályázaton.
Klasszikus képzımővészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe.
3. Pályázati feltételek
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó, mővészi kézmőves, iparmővész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít elı (a termék
készítıjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban). Amennyiben a pályázó
cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági
kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy
igazolnia kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs (pl. az agrárkamara tagja).
Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be (évente). Egy pályázatban egy termék vagy
termékcsalád szerepelhet, ugyanakkor összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.
Technológiai eljárás, valamint korábbi Magyar Kézmőves Remek pályázatra beadott pályamővel
nagyrészt egyezı termék nem képezheti pályázat tárgyát.
4. A pályázat menete
A sikeres pályázat elıfeltétele 2014. május 31-ig a „MAGYAR KÉZMŐVES REMEK” elismerı cím
elnyerésére címő 4 oldalas pályázati adatlap kitöltése és elektronikus beküldése, valamint a nevezési
díj megfizetése.
A pályázati felhívás és az adatlap letölthetı a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról
(www.mkik.hu) vagy igényelhetı a Közgazdasági Igazgatóságán, illetve a területi kereskedelmi és
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iparkamarák irodáiban (www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/teruleti-kamarak8604).
A kitöltött pályázati adatlapot (Word formátumban, elektronikusan) a megadott határidıig
Szepesvári Orsolyának, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézmőipari Kollégium titkárának a
szepesvari.orsolya@mkik.hu e-mail címre kell megküldeni.
5. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítélésérıl. A bírálóbizottság
munkáját – szükség szerint külön felkért – szakértık is segítik.
6. Díjazás
A bírálóbizottság által a legkiemelkedıbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a „MAGYAR
KÉZMŐVES REMEK” elismerı címet, amelyet a cím emblémájával díszített kitüntetı oklevél
tanúsít. Ezen felül a díjazottak számára az egyes területi kamarák további díjazást/különdíjat
ajánlhatnak fel.
7. Eredményhirdetés és kiállítás
Az idei Magyar Kézmőves Remek kiállítás az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Mezıgazdasági
Múzeumban (Budapest, XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár) kerül megrendezésre. A pályázat
eredményhirdetésére, valamint a pályamővekbıl a zsőri válogatása alapján megrendezett kiállítás
ünnepélyes megnyitására 2014. július elsı hetében (várhatóan július 3-án) kerül sor, mely után a
termékek 2014. július 27-ig lesznek a nagyközönség számára is megtekinthetıek.
Forrás: www.mkik.hu
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MILLIÁRD FORINT
FEJLESZTÉSÉRE

VIDÉKI

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének
keretében a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1 072 kérelemre vonatkozóan 12,7
milliárd forint támogatást hagyott jóvá.
A jogcím keretében lehetıség nyílik önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek számára falués tanyagondnoki szolgálat, illetve egyéb közösségi szolgáltatásaik ellátáshoz új gépjármő
beszerzésére, több funkciós közösségi terek és állatmenhelyek fejlesztéséhez épület felújítására,
korszerősítésére, bıvítésére.
Az elszámolási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, illetve a kifizetési kérelem
benyújtásához szükséges további információkat
a 25/2014. (II. 10.) számú MVH Közlemény, valamint az azt módosító
58/2014. (IV. 11.) számú MVH Közlemény tartalmazza, mely a Hivatal honlapján elérhetı.
Forrás: www.mvh.gov.hu
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AZ IKSZT-K SEGÍTHETIK A KÖRNYEZETVÉDELMET

A vidékfejlesztés és a környezetvédelem kapcsolatát, a felelısségteljes gazdálkodás, a
zöldturizmus, a tájértékek és az éghajlatváltozás kérdéseit vizsgálták a Zöld NAKVI - Zöld
Vidék konferencián.
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), valamint a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 2014. április 25-én „Zöld NAKVI - Zöld Vidék” címmel
szervezett konferenciát a Föld napja alkalmából. A rendezvény célja a környezeti szemléletformálás
volt a fenntarthatóság, a környezetvédelem, valamint a megújuló energiaforrások fontosságának
hangsúlyozásával.
A közösségépítés és a környezetvédelem egymással szoros kapcsolatban állnak és nagyon fontosak a
fenntarthatóság szempontjából, hangsúlyozta nyitó elıadásában Rácz András, a Vidékfejlesztési
Minisztérium (VM) környezet- és természetvédelemért felelıs helyettes államtitkára. Mint elmondta,
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tereknél (IKSZT) keresve sem lehetne jobb helyeket találni a
környezetvédelmi gondolat elterjesztésére, mivel jelentıs befolyással bírnak a helyiek életére, így
hatalmas lehetıséget jelentenek az államtitkárságnak az emberek megszólítására. A rendezvényen
elindított Zöld IKSZT díj elnyerése reményeik szerint rangot ad az IKSZT-k hálózatán belül, és jelzi
majd, hogy fontos számukra a fenntarthatóság. A tárca államtitkársága a jövıben is szeretné bevonni
munkájába az IKSZT-ket, amelyek „elıretolt állásaikként” mőködhetnek a környezetvédelem és a
fenntarthatóság terén.
Eperjesi Tamás, a NAKVI fıigazgató-helyettese ismertette röviden a Zöld IKSZT pályázatot,
amely egy verseny és egy online kérdıív egyben. A Zöld IKSZT cím elnyerésért meghirdetett
verseny célja a környezeti szemléletformálás, a fenntarthatóság, a környezetvédelem, valamint a
megújuló
energiaforrások
fontosságának
hangsúlyozása.
A
pályázatot
Rácz
András, Mezıszentgyörgyi Dávid, a NAKVI fıigazgatója és ifj. Hubai Imre indították el, egy
gombnyomással élesítve a verseny felhívását. Jelentkezni a www.umvp.eu oldalon elérhetı linken
található őrlap kitöltésével lehet, május 12-ig, az elsı három helyezett értékes nyereményeket kap.
A pályázatot kezelı IKSZT Programirodának is helyet adó NAKVI fıigazgatója, Mezıszentgyörgyi
Dávid a konferencián kiemelte: amikor a vidékfejlesztési tárcához került a környezetvédelem, már
akkor is világos volt, hogy nem szőken, a mezıgazdaságra vonatkozóan értelmezik azt. A NAKVI-t
bemutatva elmondta, hogy az idén ısszel húsz éves intézmény feladatköre folyamatosan bıvült, az
IKSZT Programiroda mellett - amelyen keresztül pedig több tízezer vidéki kistelepülésen élı
emberhez el tud jutni - többek között az MNVH Állandó Titkárságának, a Magyar Falusi és
Zöldturizmus Programirodának is helyet adva. Kiemelte, hogy a NAKVI és az MNVH a Vasfüggöny
Túraút és a Hetési Zöldút projekt megvalósításában is részt vesz, amelyek a fenntarthatóságot
helyezik elıtérbe.
Csak úgy lehet versenyképesen gazdálkodni, ha felelısségteljesen gazdálkodunk, emelte ki ifj. Hubai
Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelıs alelnöke, az MNVH elnökségi
tagja. Véleménye szerint a mostani túlgépesített és túlkemizált gazdálkodásnak vége, az igazán nagy
veszély pedig ott van, ahol már a génekhez nyúlnak, mivel ezzel az ember túllép a természeti
korlátokon, és ha erıszakosan megváltoztatjuk a Föld élıvilágát, visszafordíthatatlan folyamatokat
indíthatunk el, amelyekkel még nem tudjuk, mekkora károkat okozhatunk. Felhívta rá a figyelmet,
hogy a fenntarthatóság erısítésével nem szabad megállni a gazdaság határában, és az ökológiai
gazdálkodással megtermelt élelmiszereket lehetıleg helyben kell értékesíteni és elfogyasztani.
Rámutatott, hogy mindennek segítésére a 2014-2020-as idıszakban is többlettámogatást kaphatnak a
biogazdálkodók, valamint a rövid ellátási láncra tematikus alprogram indul.
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A rendezvényen négy szekcióülést tartottak környezetvédelmi témában. Az elsıhöz, amely az
éghajlatváltozással és az ahhoz való alkalmazkodással foglalkozott, Gelencsér Géza, a Magyar Vidék
Szövetség elnöke, az MNVH Tanácsának tagja nyújtott gondolatébresztıt elıadása. A fenntartható
agrárium, felelısségteljes gazdálkodás szekciót Drexler Dóra, az Ökológiai Mezıgazdasági
Kutatóintézet ügyvezetıje vezette fel, Kiss Gábor, a VM osztályvezetıje pedig a tájértékekrıl
beszélt, amelyekkel a harmadik szekció foglalkozott.
A zöldturizmus szekcióban Básthy Béla a változatos, patchwork-modellre épülı, nagyon sokszínő
natúrparkokat mutatta be. Éppen ez a sokféleség volt az indok, amiért 2005-ben megalapították a
Magyar Natúrpark Szövetséget, mivel fontos, hogy egymásra találjanak. A szövetség Básthy Béla
elnökségével szorosan együttmőködik a NAKVI-val és az MNVH-val, így 2013 októberében
együttmőködési megállapodást kötöttek, ez alapján pedig koncepció készült a natúrparkok
fejlesztésére.
A zöldturizmusra lehetıséget biztosít a zöldutak módszere, de szólhat pusztán a helyi közösség
fejlesztésérıl is, mondta Budai Krisztina, a Zöldutak Módszertani Egyesület elnöke, a NAKVI-n
belül mőködı Magyar Falusi- és Zöldturizmus Programiroda vezetı szakmai tanácsadója. A zöldutak
egy fenntartható vidékfejlesztési modellprogramot kínálnak, több települést fenntartható módon
összekötve, a helyi közösségekre építve. Az egyesület sok projektje arról szól, hogyan tudják a helyi
közösségeket összehozni beszélgetések, tájséták segítségével, de többek között erdei alapanyagokból
készülı „ökocsalik” készítésére is van egy kezdeményezésük.
Egy harmadik lehetséges módszert nyújtanak a geoparkok. Itt a „geo” elıtag nem csak a geológiát
jelenti, hanem a földet egészében, hívta fel rá a figyelmet Kéri István, a Novohrad – Nógrád
Geopark Nonprofit Kft. irodavezetıje. A világ elsı, eleve határon átnyúló területő geoparkja mellett
– ahol a világ tíz legjobb lovas túraútvonalából kettı mőködik – a bakonyi-balatoni térségben
található a hazákban, de az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezetének (UNESCO) égisze alatt már világszerte több mint száz ilyen mőködik.

Forrás: NAKVI

MNVH-MTA EGYÜTTMŐKÖDÉS A VIDÉK KUTATÁSÁÉRT
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Magyar Tudományos Akadémia együttmőködésének
köszönhetıen elkészültek azok a tanulmányok, amelyek tudományos alapot adnak a 2014-2020-as
tervezési idıszakhoz.
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) elnöke 2012 júniusának végén kereste meg a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) elnökét, egy olyan megállapodásra javaslatot téve, amely alapján az
MTA vidéki kutatóbázisainak meglévı kapacitásait a vidék igényes és hiteles tudományos
megismerésére, a nemzetközi és hazai tudományos és tervezési-fejlesztési ismeretek bıvítésére,
terjesztésére fordíthatta. Az együttmőködés révén megszületett programban az Akadémia
intézményei mintegy virtuális vidékkutatási intézetet alkotva dolgoztak együtt.
A kutatási program koordinációját, egyben a „virtuális” vidékkutatási hálózat kialakításának feladatát
a széleskörő vidéki hálózattal rendelkezı MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpontja (KRTK), illetve annak tudományos intézete, a Regionális Kutatások Intézete (RKI)
látta el. A KRTK tudományos egységei mellett az MTA Ökológiai Kutatóközpontját, illetve az MTA
Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézetét vonták be.

A program több célt szolgált. A kezdeményezésnek köszönhetıen az európai kutatási irányokhoz
kapcsolódó vidékkutatási projektek indultak a 2014-2020 közötti idıszakra szóló hazai
vidékfejlesztési program kidolgozásának és végrehajtásának tudományos megalapozására. Emellett a
program megerısítette az átfogó szemlélető vidékkutatásokra alkalmas vidéki tudományos
mőhelyeket, támogatta helyi társadalmi szerepüket, és egyfajta virtuális hálózatba szervezte azokat. A
programban a különbözı, eddig többnyire elkülönülten mőködı tudományos egységek szervezett
módon megosztották egymással tudományos eredményeiket, illetve bevonták egymást a projektek
végrehajtásába. Ezek a szervezeti egységek egyfajta vidékkutatási találkozási ponttá alakultak, ahol a
konkrét projektekhez kapcsolódó eseményeken túl egyéb szolgáltatásokat is nyújtottak térségük
vidékfejlesztési szereplıi számára.
A programba illesztett projektek közvetlenül kapcsolódtak a 2007-2013 közötti tervciklusra európai
szinten megfogalmazott vidékfejlesztési célokhoz, illetve a nemzeti vidékfejlesztési programok
végrehajtásának várható körülményeihez. Emellett arra is törekedtek, hogy felmérjék a hazai
sajátosságokat, lehetıségeket, egyben a nemzeti vidékfejlesztési stratégiához illeszkedıen segítsék az
európai uniós támogatásokból megvalósítható programok tervezését és a végrehajtást. A projektek
segítettek feltárni a magyar vidék természeti és emberi erıforrásait, a kétarcú magyar mezıgazdaság
egyes jellemzıit, a területi és települési különbségeket és azok kialakulásának okait, a magyar vidék
hálózatosodásának jellemzıit és lehetıségeit, a vidékeinket jellemzı súlyos konfliktusokat, és
elhelyezték a magyar vidékeket az európai térben.
A program részeként elkészült tanulmányok – melyek a www.mnvh.eu oldalról letölthetık – az
alábbiak:
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-2020. közötti vidékstratégiáját támogató komplex
kutatási program megvalósítása I.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-2020. közötti vidékstratégiáját támogató komplex
kutatási program megvalósítása II.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014-2020. közötti vidékstratégiáját támogató komplex
kutatási program megvalósítása III.
Forrás: www.mnvh.eu
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TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK
SZEMPONTJÁBÓL

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egy új, a beruházások megvalósítását és elszámolását
segítı tájékoztatót jeletetett meg „Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi
változásokról az Uniós támogatások szempontjából” címmel.
Az ügyféltájékoztató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati
Alapból nyújtott támogatások építési beruházásokhoz való igénybevételének – az ágazati
jogszabályok miatt – megváltozó feltételeit rendszeresíti.
Az ügyféltájékoztató a Hivatal honlapján olvasható (Fıolfal/Hírek/2014.03.06.).
Forrás: www.mvh.gov.hu

ÖLELD MEG A DUNÁT! - ESEMÉNY
Szereted a Dunát?
Gyere, és mutasd meg, hogy mennyire!
Május 8-án 18.30-kor megöleljük a Dunát. Az akció a Szabadság hidat és az Erzsébet hidat köti össze
az emberlánc segítségével. Az esemény során a résztvevık megfogják egymás kezét és átölelik
szimbolikusan a folyót.
Csak negyed óra, míg beállsz és megfogod a melletted álló kezét, de biztosan örök élmény marad a ez
a jó kis közösségi megmozdulás. Egészen különleges helyekrıl készül majd a dokumentáció, a
Szabadság hídról, a Gellért hegyrıl, és még további izgalmas kameraállásokból.
Pici gesztus, óriás poén. Légy a része!
Toborzó videó: https://www.youtube.com/watch?v=5isNa65W-pU
Regisztráció: http://www.eventbrite.com/e/oleld-meg-a-dunat-tickets-10744327573
Részletek: http://www.hivaduna.hu/node/194
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1459471917619056/
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