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

2013. május

LEADER pályázat

A Magyar Közlöny 2013. május 22-i, 79. számában megjelent a LEADER jogcímrendelet, a
35/2013. (V.22.) VM rendelet: Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások
részletes feltételeirıl.
Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 45/2013. (V.29.) közleménye a LEADER Program
harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó LEADER Intézkedési Tervek
közzétételérıl. E két dokumentum együttesen tartalmazza a pályázat benyújtásának részleteit.
Ennek értelmében tisztelt pályázóink pr ojektjavaslataikat innentıl kezdve

folyamatosan nyúj thatják be kizáró lag postai ú ton a Helyi Bírál ó
Bizottsághoz (Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület - 2870 Kisbér, Pf. 68.).
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) elsı ülését 2013. június 12-én 13.00 órától tarja, ahol a
legkésıbb az elızı napon (2013. június 11., kedd), beérkezett hiánytalan projektjavaslatokat
tárgyalják. A Helyi Bíráló Bizottság soron következı üléseit minden hét szerdán, 15.00 órától tartja a
rendelkezésre álló források kimerüléséig.
Akciócsoportunk munkaszervezete tanácsadói ügyeletet (személyes tanácsadás) biztosít a
felkészülési és benyújtási idıszak teljes idıszakában a munkaszervezeti iroda (Kisbér, Kossuth L. u.
14.) nyitvatartási ideje alatt, valamint munkaidıben telefonos ügyfélszolgálatot (34/352-387)
mőködtet az elıkészítési és benyújtási idıszakban.
Az összes kapcsolódó dokumentum, többek között a tölthetı formátumú projekt adatlap és a
formanyomtatványok
egyesületünk
honlapjának
(www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu)
Aktualitások/Straté gia menüpontjában találhatók.
Az alábbiakban összegezzük röviden az elfogadott LEADER intézkedéseket:
1. Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADER-szerő fejlesztése – vállalkozásfejlesztés típusú
intézkedés
Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló mikro-, kis- és
középvállalkozások új telephelyének létrehozására, infrastruktúrájának kiépítésére, meglévı
telephelyének bıvítésére, korszerősítésére új technológiai és/vagy infrastrukturális elemekkel.
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Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközállományának fejlesztésére, új gépek, berendezések
beszerzésére, marketing kiadásokra.
Támogatott tevékenységek:
építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
szolgáltatások beszerzése
marketing
Minimum támogatási összeg: 200 000,- Ft
Maximum támogatási összeg: 30 000 000,- Ft
Támogatás intenzitása: 60-65%
Ügyfélkör: ıstermelı, magánszemély, induló és mőködı mikro-, kis- és középvállalkozás
2. LEADER-szerő turisztikai fejlesztések támogatása – vállalkozásfejlesztés, vmint közösségi
célú fejlesztés típusú intézkedés
Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló, turizmushoz kapcsolódó
szálláshely kialakítására, fejlesztésére, bıvítésére, a hozzá kötıdı turisztikai szolgáltatások
fejlesztésére, kialakítására valamint szálláshelyhez feltétlenül nem kötıdı turisztikai szolgáltatás
kialakítására, már mőködı szolgáltatások fejlesztésére, bıvítésére, korszerősítésére.
Támogatott tevékenységek:
építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
szolgáltatások beszerzése
rendezvény elıkészítése és megvalósítása
marketing
Minimum támogatási összeg: 1 000 000,- Ft
Maximum támogatási összeg: 15 000 000,- Ft
Támogatás intenzitása: 60-65%, ill. 100%
Ügyfélkör: falusi szálláshelyet üzemeltetı természetes személy, induló és mőködı mikro-, kis- és
középvállalkozás, egyház, nonprofit szervezet
3. Települések LEADER-szerő fejlesztése – közösségi célú fejlesztés típusú intézkedés
Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló,
helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek,
épületrészek külsı és belsı felújítására, korszerősítésére, bıvítésére, átalakítására, új épületrész
kialakítására;
a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre;
a helyben megtermelt mezıgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok
létrehozására, meglévık fejlesztésére, bıvítésére, az elıírásoknak történı megfeleltetésére;
kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévık korszerősítésére, a játszótéri
eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelıen.
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Támogatott tevékenységek:
építés
eszközbeszerzés
szolgáltatások beszerzése
marketing
Minimum támogatási összeg: 1 000 000,- Ft
Maximum támogatási összeg: 15 000 000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Ügyfélkör: mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi
személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás, nonprofit szervezet
4. LEADER-szerő helyi rendezvények, képzések támogatása – közösségi célú fejlesztés típusú
intézkedés
Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló térségi, települési, szakma
specifikus vagy tematikus rendezvény, rendezvénysorozat és képzés költségeinek biztosítására.
Támogatott tevékenységek:
eszközbeszerzés
szolgáltatások beszerzése
rendezvény elıkészítése és megvalósítása
marketing
Minimum támogatási összeg: 200 000,- Ft
Maximum támogatási összeg: 500 000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Ügyfélkör: mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi
személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás, egyház, nonprofit szervezet
5. Civil szervezetek LEADER-szerő eszközfejlesztése – közösségi célú fejlesztés típusú
intézkedés
Támogatás vehetı igénybe releváns együttmőködés keretében megvalósuló, civil szervezet
mőködését segítı eszközállományának fejlesztésére.
Támogatott tevékenységek:
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
Minimum támogatási összeg: 200 000,- Ft
Maximum támogatási összeg: 1 000 000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Ügyfélkör: nonprofit szervezet
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Egyesületünk hírei – közgyőlés
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 28.-án 15.00 órakor Kisbéren,
Kossuth L. u. 14. szám alatt található irodaépületének emeleti termében tartotta soron következı
közgyőlését az alábbi napirend szerint:
1 . Besz á m ol ó a két ü l és köz öt t t ört én t es em én yekrıl
Elıadó: Mecseki Melinda munkaszervezet-vezetı
2 . A 2 0 1 2 . évi köz h a sz n ú sá gi j el en t és i sm ert et ése, el f oga d á sa
Elıadó: Sógorka Miklós elnök
3 . E gyeb ek, kérd ésf el t e vés
A bevezetıben Sógorka Miklós elnök köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítottaa, hogy a közgyőlés nem határozatképes, mivel az egyesület alapszabálya értelmében a
közgyőlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Az elnök megállapította, hogy
ez a feltétel nem teljesült, így a közgyőlés nem határozatképes.
A megismételt közgyőlés a jelenlévık számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az eredetileg
kitőzött közgyőlés meghívójában errıl a tagokat tájékoztatták. A tájékoztatás megtörtént, a
megismételt közgyőlés ideje 2013.05.28. 15.15 óra.
Jegyzıkönyvvezetınek Nemes Zsuzsát, hitelesítınek Bíró Tibort javasolta, melyet a tagok
egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadtak. Javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pontok
tárgyalását, amit a közgyőlés egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadott.
Az 1. napirendi pont keretében Mecseki Melinda munkaszervezet vezetı beszámolt a legutóbbi
közgyőlés (2013.04.10.) óta történt fıbb eseményekrıl. Tájékoztatta a jelenlévıket a folyamatban
lévı ÚMVP-DIT III. tengelyes pályázatok (Falumegújítás és –fejlesztés, A Vidéki örökség megırzése
jogcímek) állásáról, plusz források igénylésérıl, az elızı napi szakminisztériumi bejelentésrıl a plusz
források biztosításával kapcsolatban.
A beszámoló után lehetıséget adott kérdésfeltevésre, kérdés nem érkezett.
A beszámoló után Sógorka Miklós elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. A beszámolót a
tagok egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadták.
A 2. napirendi pont során Sógorka Miklós elnök elmondta, hogy a vonatkozó jogszabályok és
alapszabályunk értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfıbb szerv
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Felhívta a figyelmet a tavalyi jogszabály változásra, miszerint
„Minden civil szervezetnek el kell készítenie, és letétbe kell helyezve május 31-ig az Országos
Bírósági Hivatalnál a szervezet által elfogadott számviteli beszámolóját, és 2012-ben még a
közhasznú szervezeteknek a közhasznúsági jelentést. 2012. január 1. napját követıen csak olyan civil
szervezet kaphat költségvetési támogatást – beleértve a helyi önkormányzati támogatásokat; ide nem
értve az államháztartás alrendszereibıl származó feladatfinanszírozási, normatív, EU-s
támogatásokat – amely letétbe helyezte beszámolóját.”
Ismertette az elızıleg a tagok számára megküldött közhasznúsági jelentést kiegészítve a’BakonyaljaKisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2012. évi tevékenységérıl, eredményeirıl az 54/2011.
(VI.10.) VM rendelet szerinti szöveges beszámolóval.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
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Sógorka Miklós szavazásra bocsátotta a napirendi pontot, aminek keretében a tagok egyhangúlag az
alábbi határozatot hozták meg:
9/2013. (V.28.) számú határozat
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület közgyőlése a 2012 évi közhasznúsági
jelentést és a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A 3. napirendi pont keretében az elnök lehetıséget adott a jelenlévıknek kérdésfeltevésre, kérdés
nem érkezett.
Sógorka Miklós megköszönve a jelenlévık figyelmét 15.30-kor bezárta a közgyőlést.

Egyesületünk hírei – egyeztetés a megyei önkormányzattal
2013. május 17-én, pénteken a megyeházán egyeztettek a Komárom-Esztergom megyei
Önkormányzati Hivatal munkatársai a megyében mőködı LEADER helyi akciócsoportokkal. A
tanácskozáson valamennyi akciócsoport képviseltette magát, így jelen volt a Bakonyalja-Kisalföld
kapuja, a Duna-Pilis-Gerecse és a Vértes-Gerecse akciócsoport elnöke és munkaszervezetének
vezetıje. A megbeszélésen részt vett Popovics György, a Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés
elnöke is.
A tanácskozáson elhangzott, hogy a 2014-2020-as EU-s költségvetési idıszak elıtt a tervezés
idıszakában nagy felelısség van a megyén és a LEADER helyi akciócsoportokon. A jelenlévık
egyetértettek abban, hogy csak olyan célokat szabad megfogalmazni, amelyek majd teljesíthetıek is.
A jelen lévı LEADER akciócsoportok részérıl elhangzott, hogy a források lekötésével jól állnak és
elképzelhetı, hogy a júniusban megnyíló LEADER pályázati forrásokra még jelentıs túl igény is
mutatkozhat, ezért kérték a megyei önkormányzatot, hogy segédkezzen a szaktárcánál annak
elérésében, hogy ezeket a többletigényeket is ki lehessen majd elégíteni. Szó esett még a helyi
akciócsoportoknak a városokkal való együttmőködésérıl, az országos mintamenza program megyei
megvalósulásáról és a helyi piacok kérdésérıl is.
A tanácskozáson még elhangzott, hogy a megye számít a LEADER helyi akciócsoportokra az új
tervezési idıszakban preferált új típusú területi eszköz a CLLD (közösségvezérelt helyi
kezdeményezések) együttmőködések terén.
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Négymilliárd
megırzésére

forint

többletforrás

falumegújításra

és

vidéki

örökség

Négymilliárd forint többletforrást biztosít a vidékfejlesztési tárca a LEADER helyi
vidékfejlesztési akciócsoportoknak a falumegújítási, -fejlesztési, valamint a vidéki örökség
megırzését szolgáló pályázatok finanszírozásra – közölte V. Német Zsolt, a Vidékfejlesztési
Minisztérium vidékfejlesztésért felelıs államtitkára május 27-i budapesti sajtótájékoztatóján.
Az államtitkár elmondta: a falumegújításra és a vidéki örökség megırzésére fordítható összegre 88
vidékfejlesztési akciócsoport területérıl lehetett pályázatokat benyújtani tavaly ısszel. A beérkezett
mintegy 2 400 pályázat 77 százaléka megfelelt a kiírás követelményeinek.
Azért, hogy a jó pályázatokat mindenütt finanszírozni lehessen, a tárca többletforrást biztosított 38
LEADER helyi akciócsoport számára, így összesen 23 milliárd forint használható fel a pályázatok
támogatására – tette hozzá V. Német Zsolt.
Emlékeztetett: a többletforrások felhasználásával a LEADER helyi akciócsoportok lehetıséget
teremthetnek a települési önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek számára, hogy
valamennyi olyan elképzelésüket megvalósítsák, amelyet tervbe vettek. Így az államtitkár szerint
megújulhatnak az országos és helyi védettséget élvezı mőemlékek, de forrás juthat olyan középületek
felújítására, amelyek fontosak a helyi közösségek számára. Emellett épülhetnek például kalandparkok,
játszóterek, sportpályák, de piacok is, amelyek a helyi közösségeket szolgálják majd.
Az államtitkár az MTI kérdésére elmondta: a pályázatok támogatása 100 százalékos intenzitású, azaz
önerı nem szükséges a pályázati pénzek felhasználásához. Hozzátette azonban, hogy az
önkormányzatoknak az áfát biztosítaniuk kell. Egy-egy pályázó minimum egy-, maximum 50 millió
forintra pályázhatott. Ettıl azonban a helyi viszonyoknak megfelelıen a LEADER helyi
akciócsoportok eltérı finanszírozási mértékeket is alkalmazhattak.
Forrás: MTI
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Európai Nemzeti
Parkok Napja
és
a Magyar Nemzeti
Parkok Hete

Európa-szerte május 24-én ünneplik az Európai Nemzeti Parkok Napját. Ezen a napon nemcsak a
megırzendı természeti értékek fontosságára, hanem az ismeretterjesztésre, a minket körülvevı
természet bemutatására igyekeznek felhívni a figyelmet a szakemberek. Hazánk tíz nemzeti parkja is
csatlakozott a nemes kezdeményezéshez, számos szabadtéri programot kínáltak országszerte a
kikapcsolódni vágyóknak.
Hazánkban 2007 óta rendezi meg a természetvédelemért felelıs minisztérium a Magyar Nemzeti
Parkok Hete rendezvénysorozatot. Idén június 7. és 16. között már hetedik alkalommal várják
nemzeti parkjaink a kalandvágyókat különleges természeti élményekkel, ingyenes és kedvezményes
programokkal. Gyermekek, felnıttek, családok számára is remek alkalom, hogy kikapcsolódás
közben ismerjék meg hazánk legszebb tájait, gazdag természeti örökségét, gyalog, kerékpáron vagy
vízen.
A rendezvény központi nyitóhétvégéjének június 7-9-én ezúttal a Hortobágyi Nemzeti Park és
Debrecen ad otthont.
Június 7-én, pénteken a hortobágyi látogatóközpontba várják a szakmai közönséget a legnagyobb
hazai ökoturisztikai konferenciára. A nemzeti parki ökoturisztikai termékfejlesztés lehetıségeirıl
neves szakemberek elıadását hallgathatják meg a téma iránt érdeklıdık.
A debreceni Emlékkertben péntek délutántól indul a „zöld forgatag”, és egészen vasárnap késı
délutánig folyamatos programokkal várnak minden érdeklıdıt. Tíz nemzeti parkunk bemutatkozása,
hagyományırzı kézmővesek bemutatói, szakvezetéses túrák hazánk elsı védett természeti területére,
a Nagyerdıre, ifjú természetvédelmi ırök Kócsagır-próbája, természetismereti játékok garantált
nyereményekkel – csak egy kis ízelítı a széles programkínálatból. A leggazdagabb program június 8án, szombaton várja az érdeklıdıket, amikor kicsiknek és nagyoknak szóló koncertek, elıadások,
könyvbemutatók is színesítik a kínálatot. A program csatlakozik a Debreceni Pulyka Napok és a
Debreceni Ünnepi Könyvhét rendezvényeihez is.
A szombati napon mutatkoznak be elıször együtt a Nemzeti Parki Termék védjegy elismeréssel
díjazott, különleges ízvilágú és minıségő termékek is. A védjegy garantálja, hogy az elıállított termék
védett természeti területen vagy Natura 2000 területen, elsısorban helyi alapanyagokból, a helyi
hagyományok figyelembe vételével készült. Ezen a napon ünnepélyes keretek között adják át a
védjegyet újonnan elnyert termékek védjegyhasználati jogosultságát igazoló okleveleket. A nap
folyamán a látogatók meg is kóstolhatják ezeket a készítményeket a „Nemzeti parkok ízei” standon.
Június 9-én a terepi programoké lesz a fıszerep: testközelbe kerül a hortobágyi puszta világa. Az
érdeklıdık ingyenes szakvezetéses túrákon vehetnek részt a nemzeti parkban gyalog, kenuval és
kerékpáron. A hortobágyi látogatóközpont udvarán kézmőves bemutató és vásár várja a látogatókat.
Ezen a napon számos bemutatóhely, így a Hortobágyi Vadaspark, a Hortobágy-halastavi kisvasút, a
Tiszavirág ártéri sétaút és tanösvény (Tiszafüred-Örvény) és a Tisza-tavi Vízi Sétány (Poroszló) is
50%-os kedvezménnyel látogatható.
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A folytatásban, június 10–16. között valamennyi nemzeti parkunkban és további védett természeti
területeinken gazdag programkínálat, izgalmas kalandtúrák, családi programok, különleges elıadások
várják a természetbarátokat földön, vízen és levegıben.
A Magyar Nemzeti Parkok Hete teljes idıtartama alatt a csatlakozó falusi szállásadók 20%-os
kedvezményt biztosítanak a szállás árából a rendezvényeken résztvevık számára.
Forrás: www.termeszetvedelem.hu

Európai Geoparkok Hete
Az Európai Geoparkok Hete az Európai
Geopark Hálózat (EGN) tagjainak májusjúnius fordulóján (az idén május 24. és június
9. között) megszervezett fesztiválja, melynek
segítségével a geoparkok szervezetei nem
csupán a földtani természetvédelem
fontosságára és a földtani örökség
jelentıségére igyekeznek felhívni a figyelmet,
hanem a geoparkok geoturisztikai kínálatára
és a különbözı földtani természetvédelmi
neveléssel kapcsolatos programokra is.
Az UNESCO Földtudományi Tagozata
1997-ben hirdette meg geopark programját,
majd 2000-ben elkötelezett francia, német,
spanyol és görög szakemberek életre hívták
az Európai Geopark Hálózatot (European
Geoparks Network), amelynek napjainkban
már 54 tagja van.
Egy geoparkban számos olyan földtani,
felszínalaktani értéket találunk, amely
tudományos és oktatási jelentısége,
ritkasága, valamint esztétikai értéke miatt
egyaránt kiemelkedı.
Az
Európai
Geopark
Hálózat
kezdeményezésére Európa 19 országában
összesen 54 geopark – többek között hazánk
két geoparkja: Bakony–Balaton Geopark,
Novohrad-Nógrád Geopark – tartja meg a
rendezvényt.
Forrás: www.termeszetvedelem.hu
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