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. február

EGYESÜLETÜNK HÍREI

1./A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDİSZAKRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS
Az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatósága (IH) február elején jelentette
meg 5/2014. (II. 6.) Közleményét a 2014-2020 közötti programozási idıszakra történı
felkészülésrıl és a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési
terület) elızetes elismerésérıl, melyet az alábbiakban foglalunk össze:
Cél a 2014-2020 közötti programozási idıszakra való felkészülés, valamint az ehhez kapcsolódó
felkészítı támogatás igénylése a Helyi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HFS) megalkotására. A
HFS tervezési terület elızetes elismerése alapján a résztvevı szervezetek a 2014-2020 közötti
programozási idıszakra való felkészítı, valamint a HFS megírására vonatkozó képzésben vesznek
részt, amely végeztével megkezdhetik a HFS kidolgozását.
2015. év végéig az újonnan megalakuló, valamint a 2007-2013-as programozási idıszakban
tevékenykedı Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) párhuzamosan fognak mőködni, mivel
egyszerre kell lezárni a 2007-2013 közötti idıszak programját és elindítani a 2014-2020-as programot.
A 2007-2013 közötti programozási idıszakra létrejött HACS-ok a programozási idıszak végéig
változatlan formában végzik feladatukat. A 2014-2020-as idıszakra történı felkészülés érdekében
megalakuló szervezetek HACS-ként történı elismerése 2015. elejére várható. A felkészülı
szervezetek lehetnek a jelenlegi HACS-ok változatlan formában, lehetnek megváltozott földrajzi
illetékesség mellett és lehetnek teljesen új szervezetek.
A szervezıdés alapelvei:
1.) A fı rendezı elv a jelenlegi HACS bázisra és a jelenlegi jogosult településekre épülı
területalapú fejlesztés, amely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból egyaránt összetartozó
térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek, ebbıl fakadóan kiemelkedı fontossággal bír a
megyehatárhoz való igazodás, és az, hogy a HFS tervezési terület egy-egy adott járást, vagy
tájegységet, vagy azok többszörösét fedje le.
2.) Társadalmi, gazdasági szempontból koherens térséget lefedı HFS tervezési terület
mőködıképessége (mőködıképesség szempontjából fontos a megfelelı település és lakosság szám,
iránymutatásként: legalább 20 000 fı és legalább 4 település).
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A HFS tervezési terület alapját a 10. 000 fı vagy 120 fı/km2 népsőrőség alatti települések képezik
a budapesti agglomerációhoz tartozó települések kivételével, továbbá azon települések külterületei,
ahol a külterületi lakosságszám a település lakosságának legalább 2%-át eléri. A partnerségbe a
térségi együttmőködés elısegítése érdekében a nagyobb (10. 000 fı vagy 120 fı/km2 népsőrőség
feletti) városok is bevonhatók, azonban a vidékfejlesztési források felhasználására elıreláthatóan
nem lesznek jogosultak.
3.) A területi átfedés elkerülése végett egy települést csak egy HFS tervezési területen lehet
figyelembe venni, továbbá szükséges biztosítani a területi folytonosságot.
4.) A HACS-ok a köz- és magánszféra partnerségének elve alapján alakulnak meg és mőködnek
úgy, hogy döntéshozatali szinten egyik szféra képviselete sem haladhatja meg a 49 %-ot. A
döntéshozó testületek hatékony mőködése érdekében már a tagság kialakítása során is célszerő
figyelemmel lenni az arányokra.
A benyújtással kapcsolatos információk:
1 . ) E l ız et es regi sz t rá ci ó
Az IH közlemény közzétételétıl számított 15 napon belül szükséges jelezni a tervezes@nakvi.hu
e-mail címen a szervezıdési szándékot. Ezen dokumentumok benyújtásának nincs kötelezı ereje,
csupán a gyorsabb információcserét segítik elı.
2 . ) HFS t ervez ési t erü l et el ız et es el i sm erése i r á n ti kérel em b en yú j t á sa
2014. március 05-ig kell benyújtani a meghatározott dokumentumokat papír alapon, postai úton a
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez (NAKVI).
A szervezıdés feltételei:
I. L E A D E R HAC S cí m m el ren d el kez ı egyesü l et vá l t oz a tl a n i l l et ékességi t erü l et eset én
Amennyiben jelenleg LEADER HACS címmel rendelkezı egyesület nyújtja be a HFS tervezési
terület elızetes elismerése iránti kérelmét, és a jelenlegi illetékességi területe:
a) igazodik a jelen IH közleményben meghatározott koherens térséghez,
b) valamint a 2014-2020. közötti programozási idıszakra tervezendı HFS tervezési területével
megegyezik, úgy az alapszabályában meghatározott módon elfogadott (közgyőlési vagy elnökségi)
határozat benyújtása szükséges, amelyben a tagok megerısítik az együttmőködési szándékukat és
deklarálják a részvételüket a 2014-2020 közötti program idıszak vidékfejlesztési feladatainak
ellátásában.
II. L E A D E R HA C S cí m m el ren d el kez ı egyesü l et vá l t oz ó i l l et ékesség i t erü l et eset én
Amennyiben jelenleg LEADER HACS címmel rendelkezı egyesület nyújtja be a HFS tervezési
terület elızetes elismerése iránti kérelmét,:
a) és a jelenlegi illetékességi területe nem igazodik jelen IH közleményben meghatározott koherens
térséghez,
b) vagy az illetékességi területe egyéb ok miatt változik,
akkor az egyesület alapszabályában meghatározott módon elfogadott közgyőlési határozat
benyújtása szükséges, amelyben a tagok megerısítik az együttmőködési szándékukat és deklarálják
a részvételüket a 2014-2020. közötti programozási idıszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában.
Ezen felül szükséges benyújtani az illetékességi terület változtatása miatt érintett település
önkormányzata vagy helyi szervezetei nyilatkozatait a csatlakozási szándékról. A területi változtatás
esetén az érintett, szomszédos HACS-oknak szükséges egymással együttmőködniük. Biztosítani
kell továbbá a 2007-2013 közötti programozási idıszakhoz kötıdı feladatok zavartalan ellátását.
III. L E A D E R HA C S cí m m el n em ren d el kez ı egyesü l et
Amennyiben LEADER HACS címmel nem rendelkezı egyesület nyújt be kérelmet, úgy a HFS
tervezési terület lefedésének igazolása szempontjából a települési önkormányzatok és azon civil
szervezetek, egyházi jogi személyek és gazdálkodó szervezetek vehetnek részt, akik, illetve amelyek
legalább a jelen IH közlemény közzétételekor már rendelkeznek székhellyel, vagy telephellyel a
lefedni kívánt HFS tervezési terület valamely jogosult településén. Továbbá, amennyiben az
egyesület által lefedni kívánt HFS tervezési területe igazodik a jelen IH közleményben
meghatározott koherens térséghez, úgy közgyőlési határozat benyújtása szükséges, amelyben a
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tagok kifejezik az együttmőködési szándékukat és deklarálják a részvételüket a 2014-2020. közötti
programozási idıszak vidékfejlesztési feladatainak ellátásában.
A kérelem elbírálása:
A benyújtott dokumentumokat formai és tartalmi szempontból a NAKVI vizsgálja, a kérelmet az
IH hagyja jóvá. A NAKVI szükség esetén a kérelem benyújtóját elektronikus és postai úton
hiánypótlásra szólítja fel, a hiánypótlást papír alapon, az elektronikus levél megérkezését követı 5
munkanapon belül kell teljesíteni. Amennyiben a hiánypótlást követıen sem felel meg az egyesület
jelen IH közleményben foglalt feltételeknek, úgy az IH a kérelmet nem hagyja jóvá.
A NAKVI 2014. március 20-ig küldi meg az IH-nak a kérelmeket, amelyeket az IH 2014. március
31-ig hagy jóvá.

2./ KÖZGYŐLÉS
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. február 25 (kedd) 15.00 órakor, a
munkaszervezet irodájának épületében (Kisbér, Kossuth L. u. 14.) tartotta soron következı
nyilvános közgyőlését az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 5./2014 (II.6.) Közleményének
ismertetése.
Elıadó Mecseki Melinda munkaszervezet vezetı
2. Határozathozatal a Közlemény szerinti együttmőködési szándékról.
Elıadó: Sógorka Miklós elnök
3. Egyebek, kérdésfeltevés
Sógorka Miklós elnök köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a
közgyőlés nem határozatképes, ezért 15 perc múlva megismételt közgyőlést – mely a jelenlévık
számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy az eredetileg kitőzött közgyőlés meghívójában
errıl a tagokat tájékoztatták – hirdetett.
Az elsı napirendi pontban Mecseki Melinda munkaszervezet vezetı ismertette az EMVA
társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2014. (II.6.) Közleményét, a 2014-2020
közötti programozási idıszakra történı felkészülés-, a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó
tervezési terület elızetes elismerésének lépéseit, a kapcsolódó jogosultsági feltételeket és alapelveket,
valamint az általános országos helyzetképet.
Az ismertetés után lehetıséget adott kérdésfeltevésre. Pintér Lajos, Bakonyszombathely község
polgármestere az új tervezési idıszak pályázatainak várható megjelenése után érdeklıdött.
A munkaszervezet vezetı válaszában jelezte, hogy 2014-15-ben központi kiírások várhatóak, a helyi
források, a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését, IH általi elfogadását követıen várhatóan 2016-ban
nyílnak meg.
A második napirend keretében Sógorka Miklós elnök az elızı napirendi pont alapján

javaslatot tett ar ra, hogy a tag o k erısítsék meg együttmő ködési
szándékukat, és változatlan földrajzi területen deklaráljá k részvételüket a
2014-2020
közötti
program
i dıszak
vidékfejlesztési
feladatainak
ellátásában . Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Sógorka Miklós szavazásra bocsátotta a napirendi
pontot. amit a tago k e gyhangúlag elfo ga dtak és határ ozatb an (3/2014. (II.25.) sz.
határozat) rögzítettek .
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Az elnök megköszönte a szavazást és jelezte, hogy ez alapján a munkaszervezet benyújtja a HFS
tervezési terület elızetes elismerésének kérelmét az Irányító Hatósághoz, illetve a Nemzeti
Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez.
Az Egyebek napirendi pontban az elnök felhívta a figyelmet a megyei tervezési folyamatban való
részvétel fontosságára. A munkaszervezet vezetı a monitoring adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésére-, valamint a kifizetési kérelmek benyújtására, fıként a LEADER TK3
kedvezményezettjei elsı kifizetési kérelmének benyújtási szabályára hívta fel a résztvevık figyelmét.
További kérdés vélemény nem hangzott el, ezért Sógorka Miklós megköszönve a jelenlévık
figyelmét 15 óra 45 perckor bezárta a közgyőlést.

3./ 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 kerete 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. Ez idáig a pályázatok iktatása, szkennelése, rögzítése,
alapjogosultság vizsgálata, A1-es ügyintézése, valamint az elızetes helyszíni szemlék lefolytatása
történt meg a munkaszervezet által.
A támogatási döntések elıre láthatólag áprilisi meghozataláig folyamatos a pályázatok
munkaszervezetünk és a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal általi kezelése, értékelése.

MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt Kedvezményezettjeinket, hogy megjelent a 26/2014. (II.17.) számú
MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai
Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014. évi program szintő monitoring
adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.
Valamint megjelent a 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítı monitoring
adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.
A vonatkozó MVH közlemények fıbb ismérvei:
⋅ Minden EMVA által társfinanszírozott vidékfejlesztési program kedvezményezettje – néhány, az
Ügyfeleinket nem érintı kivétellel – számára kötelezı a jogcím esetében elıírt mőködtetési
idıszakban.
⋅ Több támogató határozat birtokában, minden jogcímre külön-külön kell adatot szolgáltatni.
- A támogatási határozat meghozatalát követı évtıl a határozat meghozatalát követı nappal
kezdıdı idıszakra vonatkozóan kell elkészíteni.
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⋅

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun
keresztül teljesíthetı 2014. február 17. és március 19. között.
A kiegészítı adatszolgáltatás a monitoring adatszolgáltatással megegyezı módon és azzal
egyidejőleg teljesíthetı. A III-as tengely 4 db horizontális jogcímeinél kérnek 1-1, ill. 2-2 db
plusz adatot (Falufejlesztés, Vidéki örökség megırzése – foglalkoztatotti létszám;
Mikrovállalkozások fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése – foglalkoztatotti létszám,
nettó árbevétel).

Kérjük, figyelmesen olvassák el a közleményeket és szíveskedjenek adatszolgáltatási
kötelezettségüknek határidıben eleget tenni. Kérdéseik esetén munkaszervezetünk készséggel áll
rendelkezésükre.

KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA

A támogatásban részesített pályázati projektek megvalósítása közbeni, ill. végsı pénzügyi
elszámolása, a megítélt támogatási összeg lehívása érdekében elektronikus úton kifizetési kérelmet
kell benyújtani a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közleményei szabályozzák a kifizetési kérelmek
benyújtásának idejét, módját, egyéb szabályait, valamint a mellékletei tartalmazzák a benyújtandó
formanyomtatványokat.
Ebben az évben az alábbi jogcímek vonatkozásában február 1. és május 31. között van nyitva a
kifizetési kérelem benyújtási idıszak:
III. tengely:
⋅ 3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a vi d éki örökség m eg ırz éséh ez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérıl
⋅ 7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a m i krová l l a l koz á sok l ét reh oz á sá ra és f ej l esz t ésére nyújtandó támogatás kifizetésének
igénylésérıl
⋅ 8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a f a l um egú j í t á sra és -f ej l esz t ésre nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérıl
⋅ 9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a t u ri sz t i ka i t evéken ységek ösz t ön z éséh ez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérıl
IV. tengely:
⋅ 13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Hel yi Vi d ékf ej l esz t ési S t ra t égi á k L E A D ER f ej ez et én ek végreh a j t á sá h oz nyújtandó
támogatás kifizetésének igénylésérıl
A közlemények az MVH- (www. m h . gov. h u / Köz l em én yek) és akciócsoportunk honlapján
(www. b a kon ya l j a -ki sa l fol d -ka p u j a. h u / Pál yá z at ok/ Tá m og a t á si gén yl és) érhetık el.
A kifizetésekkel kapcsolatos kérdéseik esetén a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém
Megyei Kirendeltségének illetékes munkatársai és munkaszervezetünk tagjai készséggel állnak
rendelkezésükre.
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ÜNNEPÉLYES IKSZT ÁTADÁS ÉS
HELYI AKTIVÁCIÓS MŐHELYNAP ETÉN

Február 24-én a helyi IKSzT ünnepélyes átadásával egybekötött Helyi Aktivációs
Mőhelynapot tartottak Etén, ahol a szakmai programban egy új témakör, a lelki egészség is
helyet kapott.
A mentális egészség, valamint az ifjúsági közösségi folyamatok segítésével foglalkozott az a Helyi
Aktivációs Mőhelynap, amelyet február 24-én, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSzT)
ünnepélyes átadásával kötöttek össze tagtelepülésünkön, Etén, melyen munkaszervezetünk vezetıje
is részt vett.
A Helyi Aktivációs Mőhelynapok célja, hogy az IKSzT címbirtokos szervezetek vezetıi, munkatársai
friss, aktuális információkhoz jussanak az IKSzT-k szolgáltatásaival, a projekt megvalósulásával
kapcsolatosan, valamint olyan szakemberekkel, módszertani támogatókkal üljenek egy asztalhoz, akik
a továbbiakban is segítséget nyújtanak a magas színvonalú szolgáltatásaik megvalósulásában.
Elengedhetetlen, hogy az IKSzT-k mőködtetésében résztvevık tudják, mi a kulcsa ahhoz, hogy a
partnerszervezetekkel hatékonyan együtt tudjanak mőködni.
Rohonczi László polgármester az etei IKSzT átadásán elmondta, az eredeti épület a 1900-as évek
elején épült, amely hosszú ideig óvodaként mőködött. Közösségi színtérré az 1960-as években
alakult át, jelentısen azonban elıször csak 2006-2007-ben fejlesztették. „Ekkor 28 millió forintot
költöttünk a korszerősítésre, de még mindig hiányzott egy szintemelkedés, amely még élhetıbbé,
még vonzóbbá teszi az épületet és a települést egyaránt. Így nyújtottunk be az Élettér Egyesülettel
közösen pályázatot az IKSzT-címre, amelynek záróakkordjához most érkeztünk el” – mondta a
polgármester.
Eperjesi Tamás, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)
vidékfejlesztési igazgatója hangsúlyozta, a Helyi Aktivációs Mőhelynapok (HAM) alkalmat adnak
olyan szakemberek meghallgatására, akiknek a tapasztalatait hasznosítani lehet egy-egy település
IKSzT-jének a falain belül is. Az IKSzT-program Magyarország legnagyobb közösségi
infrastrukturális beruházása, ugyanis minden településen kiemelt jelentısége van, hogy legyen egy
közösségi tér a találkozásra. A következı, 2014-2020-as programozási idıszak intézkedései közül
kiemelte a közösségvezérelt helyi fejlesztéseket (CLLD - Community-Led Local Development),
amely a helyi közösségi infrastruktúra mellett lehetıvé teszi a helyi szükségletekre alapozott
vállalkozásfejlesztést és a gazdasági diverzifikációt is. „A globális válságra lokális válaszokat kell
adnunk és a kis közösségekben kell értéket teremteni és menteni” – mondta Eperjesi Tamás.
Kemény Bertalan szavait idézve kiemelte, nem csak népességmegtartó képességre, hanem
képességmegtartó népességre van szüksége a magyar vidéknek. Ehhez a képességmegtartáshoz ad
muníciót az IKSzT-program, a Helyi Aktivációs Mőhelynapok és a hasonló tapasztalatcserék.
Budinszki István, a NAKVI programkoordinátora aláhúzta, hogy 2007-2013 között az Európai
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap kiemelt intézkedése a vidéki lakosság életminıségének javítása,
ezen belül pedig a többfunkciós szolgáltató központok fejlesztése. A 635 IKSzT címbirtokos
település közül 411 helyszínen már mőködnek a közösségi terek, közel száz címbirtokos azonban
nem tudja megvalósítani a fejlesztést, részben a megnövekedett ÁFA összege miatt. Az érintett
települések részére újra megnyitják a pályázatot: többek között errıl a lehetıségrıl is bıvebben
tájékozódhatnak azok, akik részt vesznek március 12-én Budapesten, az Országos IKSzT Szakmai
Találkozón.
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Monostori Éva, az Élettér Egyesület képviseletében a szervezet sikeres ifjúságfejlesztési programjait
mutatta be Komárom-Esztergom megyében. Kiemelte a koppánymonostori Mag-házat, amely olyan
hiánypótló gyermek- és ifjúsági központ a városban és annak környékén, ahol a szabadidı hasznos
eltöltésén túl preventív szolgáltatásokat és mentális fejlesztést is tudnak biztosítani. Emellett ifjúsági
közösségi kortárssegítı képzést, osztályközösség-fejlesztést, diákönkormányzatok képzését és
különbözı közösségépítı foglalkozásokat szerveznek. Monostori Éva elmondta, a fiatalokat
érdekeltté kell tenni abban, hogy részt vegyenek a munkában és meg kell erısíteni bennük a hitet,
hogy amit csinálnak, az jó.

Az etei HAM egyik új témája a lelki egészség volt, amelyrıl Török Iván, a Magyar Mentálhigiéniás
Szövetség tiszteletbeli elnöke tartott elıadást. Mint elmondta, a magyar társadalom lelki egészsége
sérülékeny és instabil, a mutatók ezzel kapcsolatban vagy romlanak, vagy stagnálnak. Az emberek a
problémáikkal magukra maradnak, a közösségek és a természetes támogató rendszerek – mint a
család – sorvadni látszanak. „Az egész nemzet lelkiállapotának a megújítására van szükség, az ön- és
kölcsönös segítıkészséget kell feltámasztani és megerısíteni az emberekben” – emelte ki Török
Iván. Minden csoport és közösség alkalmas a segítségnyújtásra, de elsıként a legkisebb
közösségeknek kell támogatást biztosítani, és innen kell építkezni felfelé. Ebben a munkában
kaphatnak rendkívül jelentıs szerepet az IKSzT-k és a közösségi terek, ahol az emberek lehetıséget
kapnak a találkozásra.
Az elıadások után ünnepélyesen átvágták a nemzeti színő szalagot, majd tematikus
kanapébeszélgetések következtek három témában: az IKSzT-k szakmai mőködtetése, ifjúságfejlesztés
és ifjúsági munka, valamint lelki egészség-közösség.
Forrás: NAKVI

III. ORSZÁGOS IKSZT SZAKMAI TALÁLKOZÓ

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), mint az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSzT) program szakmai koordinálásáért felelıs
intézet 2014. március 12-én immár harmadszor szervezi meg az Országos IKSZT Szakmai
Találkozót Budapesten.
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A rendezvény célja, hogy naprakész tájékoztatást nyújtson az országszerte mőködı több mint
négyszáz IKSzT munkatársainak, a címbirtokos szervezetek képviselıinek, valamint a szakmai
partnerszervezeteknek, ezzel is elısegítve a program sikeres végrehajtását és továbbfejlıdését.
A rendezvény elızetes programterve, regisztrációs lapja többek között az www.umvp.eu honlapról is
letölthetı.
Forrás: NAKVI

VILÁGFÓRUM

ÉS
GAZDASÁGOKRÓL

KIÁLLÍTÁS

A

CSALÁDI

A világ családi gazdálkodásainak felvirágoztatása érdekében találkoznak a magyar
fıvárosban március 5-én és 6-án az ENSZ Élelmezési és Mezıgazdasági Szervezete (FAO)
tagországainak miniszterei, tudósok és civil szervezetek.
Világfórum és Kiállítás a Családi Gazdálkodásról címmel rendeznek nemzetközi fórumot a Budapest
Kongresszusi Központban március 5. és 6. között, amelyen a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
közös standon jelenik meg.
A házigazda Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a budapesti "Világfórum és Kiállítás a
Családi Gazdálkodásról" címő rendezvény egyszerre magas szintő nemzetközi találkozó, tudományos
vita és nyilvános kiállítás, amely a világ sokszínő, családi alapokon mőködı mezıgazdaságát kívánja
bemutatni az érdeklıdıknek. Így Magyarország ad otthont az év egyik legfontosabb nemzetközi
mezıgazdasági találkozójának, amely az ENSZ Családi Gazdálkodások Nemzetközi Évének
kiemelkedı eseménye lesz.
A családi gazdálkodásmodell magában foglal minden olyan mezıgazdasági tevékenységet a
földmőveléstıl az állattartáson keresztül a hal- és erdıgazdálkodásig, amely egy család kezelésében
mőködik, annak önszervezı képességére és munkaerejére épít. A családi gazdaságok biztosítják
leginkább a helyi természeti erıforrások védelmét, a hagyományos mezıgazdasági termékek
megırzését és az élelmiszer-biztonsági elıírások betartását. A közlemény szerint a családi
gazdálkodások léte nélkülözhetetlen a vidéki foglalkoztatottság növeléséhez és a mezıgazdaság
fejlesztéséhez, így az élelmezés biztonságának megteremtéséhez.
Mindehhez azonban ösztönzı környezet szükséges, amely magában foglalja többek között a gazdák
földhöz jutását, az infrastrukturális fejlesztéseket, kedvezı támogatási rendszer kialakítását,
mezıgazdasági tanácsadói hálózat és helyi piacok fejlesztését. Mivel az ilyen volumenő feladatok
magas szintő politikai elkötelezettség nélkül nem valósíthatók meg, a szakértık szerint a FAO családi
gazdálkodások témája köré szervezett rendezvénysorozata jelentıs eredményeket hozhat ezen a
területen.
A kezdeményezés keretében 2013 utolsó negyedévében öt regionális párbeszédre került sor, ahol
felmérték a családi gazdálkodásokat érintı legfontosabb problémákat. Ezeket az eredményeket
mutatják be és vitatják meg a Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett rendezvényen. Az
eseményre eddig a FAO számos tagországból regisztráltak már.
A plenáris ülés Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, valamint José Graziano da Silva, a FAO
fıigazgatójának nyitóbeszédével kezdıdik. A rendezvény különlegessége a „Világ Mustra” nevet
viselı kiállítás. Ez lehetıséget ad a világ különbözı tájairól érkezı családi gazdálkodóknak arra, hogy
bemutassák tevékenységüket, és felhívják a világ minden tájáról érkezı vendégek, valamint az
érdeklıdı nagyközönség figyelmét a családi gazdálkodások által nyújtott lehetıségekre és értékekre olvasható a tájékoztatóban. Forrás: MTI
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