„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

HÍRLEVÉL
2011. augusztus
11.szám

Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka,
Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút,
Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu,
Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc

Megjelent a LEADER rendelet
Kedves leendő pályázóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a LEADER pályázatok benyújtását
lehetővé tevő támogatási rendelet (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet), ennek
részletező dokumentumai (pályázati felhívás, célterület adatlap ) és az előzetes
bírálathoz szükséges projekt adatlap.
Az alábbiakban ezek egyszerűbb használatához nyújtunk segítséget.
Honlapunkról letölthető az összes jelenleg rendelkezésre álló
dokumentum, amely „A BAKONYÉRT” Egyesület tevékenységi területén
lévő 29 települést érinti:
Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár,
Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu,
Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc, Bakonycsernye, Balinka, Bodajk,
Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Nagyveleg, Mór (külterület), Bánd,
Hárskút, Herend, Márkó, Szentgál.
Leader pályázati kiírások, célterületek

1. célterület: Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása
Támogatás vehető igénybe a helyi termék előállításának és piacra jutásának elősegítése céljából, építési munkákra,
technológiai, kisléptékű infrastruktúra – fejlesztésekre, minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok
bevezetésére, marketing kiadásokra. A fejlesztéshez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére, valamint
tradicionális eszközök beszerzésére.
A támogatás legkisebb mértéke 1 millió Ft, a legnagyobb mértéke 25 millió Ft lehet.

2. célterület: Mikro – kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése
Támogatás vehető igénybe az új, illetve működő mikro – kis és középvállalkozások létesítéséhez, fejlesztéséhez.
Működéséhez kapcsolódóan építési munkákra, az ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztésekre, minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetésére,
eszközbeszerzésre, tradicionális eszközbeszerzésre, marketing kiadásokra.
A támogatás legkisebb mértéke 50 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 999 ezer Ft lehet.

3. célterület: Lókút faluközpont-belső terek felújítása
Támogatásban részesül a Lókúti Római Katolikus Templom belső felújítása.
Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó,
telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, tradicionális eszközbeszerzés, a fejleszteni kívánt
tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, valamint kapcsolódó marketing kiadások.
A támogatás legkisebb mértéke 100 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 4 916 380 Ft lehet.
4. célterület: Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi
terek kialakítása, fejlesztése
Támogatás vehető igénybe a több funkciós, közösségi célú ifjúsági, szabadidős, sportlétesítmények, erdei
tornapályák, rendezvényterek, játszóterek kialakítására, fejlesztésére, hogy alkalmassá váljanak szervezett
események lebonyolítására.
Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó,
telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök
beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, marketing kiadások.
A támogatás legkisebb mértéke 200 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 6 millió Ft lehet.

5. célterület: Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése
Támogatás vehető igénybe olyan fejlesztésekre, amelyek új vagy már működő vendéglátóhelyek, (239/2009. (X.20.)
Kormány-rendelet szerinti) - panzió, üdülőház, kemping, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely - kivéve falusi
szálláshely - kialakításával, bővítésével, korszerűsítésével, szolgáltatásainak fejlesztésével növelik a turizmus
színvonalát.
Falusi szálláshely kialakítására, bővítésére, korszerűsítésére, szolgáltatásainak fejlesztésére, vendéglátóhely
kialakítására csak Bodajk, Herend, Zirc városok pályázhatnak.
Támogatható tevékenységek: építési munkák, az ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztések, minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, eszközbeszerzés,
tradicionális eszközbeszerzés, marketing kiadások.
A támogatás legkisebb mértéke 100 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 20 millió Ft lehet.
6. célterület: Kis értékű bakonyi rendezvény
Támogatás vehető igénybe minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely kulturális, ifjúsági,
közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti, nemzetiségi vagy egészségmegőrző, környezetvédelmi célok
valamelyikét szolgálja, és együttműködés keretében valósul meg.
Elszámolható kiadások: fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak, sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi
mobil eszközök bérlési és telepítési költségei, eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei, étel -, italfogyasztás,
vagy ezek előállításához szükséges alapanyagok, anyagköltség, alapanyag költsége.
A támogatás legkisebb mértéke 0 Ft, a legnagyobb mértéke 250 ezer Ft lehet, gyorsabb elbírálás, egyszerűbb
benyújtás!
7. célterület: Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése
Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek feladatellátását segítő eszközök beszerzésére, mellyel
tevékenységük végzésének színvonala nő.
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Elszámolható kiadások: tradicionális eszközbeszerzés, cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés,
ajándéktárgyak készíttetése, weboldal készíttetése, kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének
költségei.
A támogatás legkisebb mértéke 50 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 1 millió Ft lehet, gyorsabb elbírálás,
egyszerűbb benyújtás!

8. célterület: Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása
Támogatás vehető igénybe minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely kulturális, ifjúsági,
közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti, nemzetiségi vagy egészségmegőrző, környezetvédelmi célok
valamelyikét szolgálja.
Elszámolható: rendezvény költségei, marketing tevékenység, infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés, takarítás
valamint a rendezvény szervezés költsége.
A támogatás legkisebb mértéke 260 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 2 millió Ft lehet.
9. célterület: Műemlék építmények megóvása-felújítása
Támogatásban részesül az országos műemléki vagy helyi védettséget élvező építmény, építményrész.
Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó,
telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök
beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, marketing kiadások.
Az Akciócsoport területén lévő városok – Bodajk, Herend, Mór, Zirc – jogosultak a 9. célterületre pályázatot
benyújtani.
A támogatás legkisebb mértéke 500 ezer Ft, a legnagyobb mértéke 30 millió Ft lehet.
10. célterület: Helyi márka kialakítása a Bakonyban
Támogatás vehető igénybe a térségi márka, védjegy kialakítására, ennek létrehozására az egész "A BAKONYÉRT"
HACS területén mely a helyi termékektől a szolgáltatásokig terjed. A védjegyrendszer kialakításhoz kötelezően
kapcsolódnia kell fórumok és képzések tartásának. Elszámolható költségek: arculati kézikönyv, marketing stratégia
költségei, marketing kiadások, működési költség, eszközbeszerzés, oktatás, képzés költségei, csoportdinamizálás,
fórumozás költsége, médiakampány.
A támogatás legkisebb mértéke 2 millió Ft, a legnagyobb mértéke 7 912 121 Ft lehet.
Pályázat folyamata
A Leader pályázatok benyújtása két fordulóból áll.
1. Projekt adatlap benyújtása - határidő: 2011. szeptember 03. (kis értékű), szeptember 30. (hagyományos)
2. Leader pályázat benyújtása: 2011. szeptember 30 - 2011. október 31.
Benyújtás feltétele a projekt adatlap előzetes benyújtása és Helyi Bíráló Bizottság általi támogatása!
Ha pályázatot szeretne benyújtani az alábbi idő- és ütemtervet kell figyelembe vennie
A LEADER pályázatát 2011. szeptember 30. és 2011. október 31. között nyújthatja be kizárólag elektronikus úton az
ügyfélkapun keresztül.
A pályázat csak akkor nyújtható be, ha az előzetes bírálathoz szükséges projekt adatlapot 2011. szeptember
03-ig vagy szeptember 30-ig benyújtotta „A BAKONYÉRT” Egyesülethez és az a Helyi Bíráló Bizottság
döntése alapján illeszkedik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához.
Mi történik a Helyi Bíráló Bizottsági üléseken?
A beérkezett projekt adatlapok előzetes bírálata. Ebben a szakaszban nem kap pontszámot a projekt, csak azt dönti
el a Helyi Bíráló Bizottság, hogy projektjavaslat illeszkedik-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához. (Amennyiben
igen, akkor a szeptember 30. – október 31. időintervallumban lehetősége van az ügyfélnek a kidolgozott pályázata
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elkészítésére és benyújtására. Ez utóbbi időszakban az ügyfelek a pályázati pontszámok alapján kerülnek
rangsorolásra és a rendelkezésre álló forrástól függően támogatásra.)

2011. augusztus 13.

Helyi Bíráló
Bizottsági ülések
várható időpontjai
2011. augusztus 18.

2011. szeptember 03.

2011. szeptember 08.

2011. szeptember 14.
2011. szeptember 29.

2011. szeptember 19.
2011. október 04.

Projekt adatlapok
benyújtási mérföldkövei

Megjegyzés
Helyi bíráló Bizottság első ülése.
Amennyiben elutasításra kerül a projektötlet, az ügyfél
átdolgozva ismételten benyújthatja 2011. szeptember 29ig.
Helyi bíráló Bizottság második ülése. Figyelem! A kis
értékű projektek benyújtásának utolsó lehetősége!
Amennyiben elutasításra kerül a projektötlet, az ügyfél
átdolgozva ismételten benyújthatja 2011. szeptember 29ig.
HBB harmadik ülése.
HBB negyedik ülése.
Az ügyfelek részére ez az utolsó projekt adatlap benyújtási
lehetőség. Aki ezt követően nyújtja be a projekt adatlapot,
nem fog tudni pályázatot benyújtani. A projektötlet adatlap
érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.
.

LEADER támogatási rendelet
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) rendelet.
Általánosságban határozza meg a támogatható fejlesztési célterületeket. Átfogó ismertet nyújt a LEADER
pályázatok benyújtásához.
A LEADER rendelet szabályozza a pályázatok benyújtásának keretfeltételeit, a támogatható LEADER jogcímeket,
amelyek alapján a LEADER Helyi Akciócsoportok (jelen esetben „A BAKONYÉRT” Egyesület) kialakították a
pályázati felhívással egy időben megjelentetett fejlesztési célterület. Ezek a fejlesztési célterületek letölthetőek
honlapunkon.
Pályázati felhívás
Az UMVP IH 99/2011. (VIII.2.) Közleményében olvasható.
Meghatározza a LEADER pályázatok benyújtásának feltételeit, általános pályázati feltételeket, a pályázatok
kötelező részeit. Tartalmazza a Helyi Bíráló Bizottság rövidített eljárásrendjét, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos
információkat, a projekt adatlapot, átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
Fejlesztési célterület katalógus
„A BAKONYÉRT” Egyesület által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER
fejlesztési célterületek. Speciális támogatási feltételeket tartalmazó dokumentum.
Projekt adatlap
Ezen az adatlapon kell megfogalmazni és benyújtani a projekt javaslatot. Ezt az adatlapot „A BAKONYÉRT”
Egyesület székhely címére kell benyújtani (8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.).
Ha egy ügyfél a projekt adatlapot hibásan vagy hiányosan nyújtja be, akkor a hiánypótlás felszólítástól kezdődően 5
munkanap áll rendelkezésre a javításra.
Az ügyfelek a Helyi Bíráló Bizottsági (rövidítése HBB) ülést követő 5 munkanapon belül tájékoztatást kapnak a
HBB döntéséről.
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A HBB ezen adatlap alapján fogja megvizsgálni, hogy a projekt megfelel-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiának,
illetve a LEADER kritériumoknak.
Ezen adatlapon feltüntetett adatok, információk alapján adhatja ki a HBB a támogató nyilatkozatát.
Támogató nyilatkozat nélkül a pályázat nem nyújtható be a pályázati szakaszban.
A projekt javaslat elkészítése során fokozott figyelemmel kell lenni a LEADER kritériumokra.
A projekt adatlaphoz nincs hivatalos kitöltési útmutató.
A kitöltéshez „A BAKONYÉRT” Egyesület munkatársai által készített, kitöltési útmutatóval szeretnénk segítséget
nyújtani. A kitöltési útmutató használata a kitöltéséhez nem kötelező, de jelentősen segíti a projekt adatlapot
benyújtók felkészülését a projekt benyújtására.
A projekt adatlap benyújtható postán vagy személyesen.
Postai benyújtás: „A BAKONYÉRT” Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
Postára adás módja: Ajánlott vagy tértivevényes küldemény!
Személyes benyújtás:
Iroda Zirc
8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
Bachstetter Tamás 88/415-791
Hutvágnerné Kasper Judit 20/310-2748
Kasper-Renkó Andrea 88/415-791
Fax:88/415-791
email:abakonyert@gmail.com
Az iroda nyitvatartási rendje:
Hétfő-szerda: 08 – 16 óráig
Csütörtök: 08 – 18 óráig
Péntek: 08 – 16 óráig
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (rövidítése HVS)
„A BAKONYÉRT” Egyesület által készített, felülvizsgált és 2011. május 23-án elfogadott fejlesztési program. A
benyújtott projekteknél alapvető fontosságú a HVS-hez való illeszkedés.
LEADER kritériumok
Ebben a dokumentumban a LEADER kritériumoknak való megfelelésről adunk tájékoztatást.
A benyújtott projekteknél alapvető fontosságú a LEADER kritériumok közül minimum 4-nek való megfelelés.

Egyéb információk, a honlapról letölthető további dokumentumok:
Célterületekhez kapcsolódó egyesületi pályázati adatlapok
Ezekre leginkább a pályázat benyújtási időszakában lesz szüksége.
A projekt adatlap benyújtási időszakában azért ajánljuk figyelmébe, mert ezek már most nagyon sokat tudnak
segíteni a projekt adatlap kitöltésénél. Különösen az összefoglalásnál és a LEADER kritériumok teljesítésénél.
Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Csak a személyes átadás-átvétel esetén használandó. Postai feladás esetén az ajánlott szelvényt, vagy a visszaérkező
tértivevényt kell megőrizni.
Ügyfeleinknek javasoljuk a személyes átadás-átvétel választását.
Helyi Bíráló Bizottság eljárásrend
G001 adatlap
MVH regisztrációs szám igényléséhez szükséges
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Összeférhetetlenségi nyilatkozat
A pályázati felhívás V. pontja tartalmazza az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat.
Ennek használata nem kötelező, de kérjük, ügyeljen arra, hogy a pályázati felhívásnak megfelelő adattartalmú
összeférhetetlenségi nyilatkozatot nyújtson be.

Fotópályázat! "Mit jelent számodra a
mezőgazdaság?"
Most megmutathatod, mire vagy KAP-ható! A VM VKSZI digitális
fotópályázatot hirdet „Mit jelent számodra a mezőgazdaság?” címmel,
városban élő 14 és 18 év közötti fiatalok, valamint 18 év felettiek számára.

A pályázat célja, hogy a városi fiatalok megismerjék az Európai Unió közös
agrárpolitikáját (KAP), pozitív hatását a magyar mezőgazdaságra, ezen
keresztül pedig a városi élet mindennapjaira. Az Európai Unió
költségvetésének negyvenhárom százalékát költi a KAP finanszírozására,
miközben a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya nem éri el a hat
százalékot. Jogos lehet a kérdés, hogy miért fordít ekkora figyelmet az EU a
KAP-ra, és miért kéne a városi embereknek ezzel foglalkozni. Nem élnek
vidéken, nem tenyésztenek állatokat és növénytermesztéssel sem
foglalkoznak. Kevesen vannak tisztában a ténnyel, hogy a mezőgazdaság és
a vidék mindannyiunk életének szerves része.
Tudod-e, milyen erőfeszítésekbe kerül, hogy jó minőségű élelmiszert
emelhess le a boltok polcairól? Vajon elgondolkodtál-e már azon, miért
fontos, hogy hazai termékeket is lehessen kapni az importáru mellett? Tudod-e, hogy a vidék tiszta levegője,
karbantartott tájai, a tisztavizű források és a friss kenyér mind sok-sok energiába, erőfeszítésbe kerül? Eszedbe jutott
már, hogy mi lesz, ha elfogy a földgáz, a kőolaj és kimerülnek a tartalékaink? A most meghirdetett fotópályázaton
megmutathatod, mire vagy KAP-ható!
Azért, hogy pontos képet kapjunk arról, mit jelent a városi ember számára a mezőgazdaság, digitális fotópályázatot
hirdetünk, főként városban élő 14 és 18 év közötti fiatalok, valamint 18 év felettiek számára. Célunk felhívni az
emberek figyelmét a KAP aktuális problémáira és a pályázók fotóinak segítségével fellendíteni a hazai vidéki
turizmust, visszaállítani a termelők és a vásárlók közötti bizalmat.
Fotókat a következő témákban várunk:







Aktuális mezőgazdasági feladatok
Vidéki táj – vidéki kultúra
A klímaváltozás érzékelhető következményei (viharok, árvíz, aszály)
Helyi termékek
Falusi ünnepségek, fesztiválok
Megújuló energiaforrások szerepe a fenntartható fejlődésben

Egyszerű regisztráció után, pályázónként három, egy évnél nem régebben készült fotó feltölthető a
www.kap2011.eu honlapon, ahol még többet megtudhatsz A KAP-ról.
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
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Közgyűlés

2011. július 14-én 17 órakor „A BAKONYÉRT”
Egyesület székhelyének tanácstermében tartotta rendkívüli
közgyűlését.
Az Egyesület a júniusi közgyűlésén meghozta az 54/2011
VM rendeletben előírt döntéseket az akciócsoport
működésére vonatkozóan, azonban később megjelent egy
IH közlemény, mely további döntéseket írt elő. Az Irányító
Hatósággal folytatott egyeztetések alapján ismételten meg
kell az alapszabályunkat módosítani. Ha ezt nem tesszük,
akkor a HACS címünket visszaveszik. Bajkai János elnök
egyoldalas kivonatban összefoglalta, hogy milyen
változtatások kerülnek bele, mik kerülnek ki az
alapszabályból, az IH jogászával is leegyeztettük a kért
változtatásokat. A közgyűlésen kiosztásra került az egy
oldalas összefoglaló, melyet a jelenlévők alaposan
áttanulmányoztak.
A változtatás lényege, hogy a tagfelvétel közgyűlési hatáskörbe kerülne és két ajánlás is szükséges lesz hozzá.
Emellett szükséges az alapszabály frissítése, hiszen néhány adat időközben módosult (pl. személyi igazolvány
számok), ezeket át kell vezetni.
Az elnökség tagjai közül Ottó Péter már korábban törlésre került, emellett június 27-i dátummal, indoklás nélkül
Tóth Edina Kitti elnökségi tag lemondott. Bajkai János javasolta a közgyűlésnek, hogy ne töltsük fel 7 tagra az
elnökséget, hiszen a jogszabályok alapján 6 fővel is működhetünk. Majd az ősz folyamán, ha rendeződnek a dolgok,
erre a kérdéskörre visszatérünk, amikor is a közhasznúsággal úgyis foglalkoznunk kell. Más tennivalónk most nincs,
tudomásul vesszük a lemondást. Viszont így a módosított alapszabályban 6 fővel fogunk szerepelni.
A jelenlegi módosítási javaslat alapján az alapszabályban kimondjuk, hogy a tagfelvételt a Közgyűlés hatáskörébe
utaljuk azzal, hogy a felvétel korlátozásmentes és 2 tag ajánlásával a jelentkezőket a Közgyűlés veszi fel.
Pillanatnyilag jelentkező tagjelölt nincs. A következő közgyűlés alkalmával újra módosíthatjuk ezt a szabályt és
visszatesszük elnökségi hatáskörbe a felvételt, hogy egyszerűbb és gyorsabb legyen a beléptetés és újra elküldjük a
szükséges dokumentumokat a cégbíróságnak. Ez várhatóan az ősz folyamán fog megvalósulni.
A résztvevőknek nem volt egyéb észrevételük, javaslatuk, így az alapszabály módosítás javaslatát a közgyűlés
egyhangúan elfogadta.

Regionális találkozó a
LEADER megközelítésen alapuló vidékfejlesztés jövőjéről

Július 7-én a Közép-dunántúli Régióban az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület adott otthont a
„LEADER 2014 a vidéki közösségekért” című vidékfejlesztési konferenciának.
Az esemény nagy mérföldkő volt a régió vidékfejlesztési akciócsoportjainak életében, ahol a
résztvevők már a 2014-es EU-s ciklus fejlesztéseinek előkészítéséről tárgyaltak.
A rangos eseményen részt vettek országgyűlési képviselők, a LEADER vidékfejlesztési csoportok
elnökei, alelnökei, elnökségi tagjai, vezetői, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési
Államtitkárságának, Vidékfejlesztési Osztályának vezetői, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi képviselete és regionális kirendeltsége, a
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Vidékfejlesztési Képzési és
Szaktanácsadási
Intézet,
a
Közép-dunántúli
Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. is.
Egyesületünket Bajkai János
Ferenc elnök, Jánszky Lajos
László alelnök és Hutvágnerné
Kasper Judit munkaszervezet
vezető képviselte.
A fő cél az volt, hogy a
résztvevők
közösen
fogalmazzanak meg alapelveket
a közös gondolkodás, az alulról
építkezés jegyében, hogy a
jelenlegi problémákon túlmutató,
jobb, új rendszert lehessen
előkészíteni, kiépíteni 2014-re.
A rendezvény súlyát az is
jelezte, hogy a résztvevők vezetői szinten, ilyen széles körben először vettek részt szakmai egyeztetésen.
A program is rendhagyó volt, mert Dr. Rédei Zsolt (Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnöke), Győrffy
Balázs (Országgyűlési képviselő) és Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid (Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Államtitkárság vezetője) köszöntői, illetve a LEADER csoportok eredményeit felvázoló
projektbemutató után, 3 órán keresztül közösen dolgoztak a résztvevők.
Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid köszöntőjében kiemelte, ez a rendezvény az ország minden régiójában
megrendezésre kerül, a LEADER akciócsoportok kezdeményezésére, amelyek fontosságát az is jelzi,
hogy V. Németh Zsolt szakállamtitkár úr vállalta a fővédnökségüket. Az ilyen párbeszéd fontos ahhoz,
hogy jobbá, végrehajthatóbbá váljon az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. A LEADER program
a 2014-es EU-s ciklusban is folytatódik, a közösségi együttműködések még inkább előtérbe kerülnek. A
regionálisan megszervezett szakmai konferenciák hozzájárulnak a megfelelő stratégiai programelemek
kidolgozásához.
A LEADER megközelítésen alapuló vidékfejlesztés szempontjából négy nagyon fontos témát tárgyaltak a
konferencia résztvevői: LEADER csoportok szerepe a helyi fejlesztésben; helyi termék, helyi érték
szerepe a LEADER vidékfejlesztési programban; közösségek szerepe a LEADER programban; megújuló
erőforrások használatának ösztönzése.
A négy témához négy asztalnál minden résztvevő hozzáadta a saját gondolatát, szakmai tapasztalatát,
majd ezt követően közösen vitatták meg az eredményeket.
A szakmai, a politikai, miniszteriális, vidékfejlesztési hivatali, helyi közösségi egyeztetés közösen
elfogadott gondolatai a jövőre vonatkozóan nagyon jól kirajzolódtak a kerekasztal egyeztetés jól felépített
metodikájának köszönhetően.
Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő a rendezvény összegző gondolataként nyomatékosította:
kiemelt jelentőségű kezdeményezésnek tartja, hogy ebben a körben, ezzel a munkamódszerrel tudtak
tárgyalni a vidék jövőjét érintő témákban. Jó lenne, ha hasonló rendezvényeket nem csak alulról jövően,
akciócsoportok részéről kezdeményeznének, hanem minisztériumi, hivatali részről is. Rávilágított arra is,
hogy bár minden, a témát összefoglaló előadásban megjelent, hogy politikamentesnek kellene lennie a
vidékfejlesztésnek, ezen a területen a vidékfejlesztési szervezetek részéről is szükség lenne ilyen irányú
együttműködések erősítésére, hiszen a politika jelentős befolyással bír a lehetőségek megteremtésében,
könnyítésében és a képviselőknek is fontos, hogy az ilyen szakmai programokon helyben, több szakember
segítségével tudjanak tájékozódni.
A jelenlévők megfogalmazták, hogy a LEADER programban az alulról építkezés továbbra is a
legfontosabb szempont kell, legyen. A térségek a vidékfejlesztési stratégiájukat autonóm módon kell,
hogy kiépítsék és megvalósítsák; fontos a komplexitás szem előtt tartása, a kisebb, nagyobb közösségek
hálózatszerű fejlesztése, a helyi szereplők szélesebb körben való bevonása a vidéket érintő döntésekbe. A
vidékfejlesztési csoportoknak már most nagyon nagy szerepe van a fejlesztési projektek generálásában (a
„A BAKONYÉRT” Egyesület

régióban 2008-2010 között
több
mint
1600
vidékfejlesztési
projekt
előkészítésében
vettek
részt).
Legfontosabb
előnyük más rendszerekhez
képest
a
helyi
kapcsolatrendszer, a teljes
támogatási folyamat átlátása
és segítése, a térségeken
belüli együttműködések, a
vidék, mint az ország egyik
legjelentősebb
értékének
megjelenítése, erősítése.
A helyi termékek, helyi
gazdaság
szerepe
témakörben szintén nagy
volt a jelenlévők aktivitása.
A legfontosabb üzenet az
volt, hogy ezen területek
fejlesztése az alapja a vidék
lakosságmegtartó erejének növelése. Ha ezt a területet fejlesztjük, az legalább három fő dolgot
eredményez: a vállalkozók jobban megélnek, az önkormányzat élhetőbb környezetet tud biztosítani a
lakóknak, és erősödik a civil közösségi élet. A LEADER vidékfejlesztési közösségeknek itt négy fő
területen van jelentős szerepük, amelyet még tovább kell erősíteni a 2014-től kezdődő EU-s tervezési,
fejlesztési ciklusra.
Fontos az oktatás, szemléletformálás területén a fokozott segítő, integráló, tanácsadói munka, a kutatás,
fejlesztési, innovációs eredmények, tevékenységek szélesebb körben való megismertetése és terjesztése, a
helyi ötletek felkarolása, a jó példák átadása.
A vidéki területeken kiemelt szerepe van a jól szervezett marketing tevékenységnek, amely legnagyobb
része közösségi jelleggel valósítható meg. Szükséges a helyi hagyományoknak megfelelő
minőségbiztosítás, a helyi termékek megkülönböztetése a multik tömegtermékeitől, az ellenőrzés,
virtuális piac kiépítése, értékesítési hálózat szervezése. Jó lehetőség a helyi kereskedelem fejlesztésére a
helyi pénz bevezetése is.
A résztvevők a közös munka során azt is megfogalmazták, hogy a helyi termékek fejlesztésének is
alapfeltétele a közösségépítés. Ezen belül ösztönözni, segíteni, generálni kell a szövetkezéseket, helyi
szereplők hálózatának kialakítását, a fogyasztói szemléletformálást.
Jó úton haladunk a szabályozási feltételek könnyítésével, de ezen a területen is van még mit tenni, hogy a
versenyképességet meghatározó jogi feltételek a EU-s államok lakóinak feltételeihez hasonlítsanak.
Ennek érdekében fontos a közös véleményformálás, a hatékonyabban kiépített és koordinált
érdekképviselet.
A közösség építésének lehetőségeivel is külön csoportban foglalkoztak a kormányzati képviselők,
minisztériumi, szakmai hivatalok, vidékfejlesztési szervezetek vezetői, szakemberei. A vidéki közösségek
nagyon sok formáját emelték ki, közöttük kulturális, települési, vallási közösségeket, amelyek a vidéki
élet aktív magjaként a helyi értékek őrzői. Felhívták a figyelmet arra, hogy a megkezdett úton járva fontos
a lakosság, a közösségi erő megtartása, és ezzel párhuzamosan a szolidaritás, a kohézió, a közösségek
sokszínűségének és ezek érdekképviseletének erősítése. Ezekkel összefüggésében nagyon fontos lenne a
központi vidékfejlesztési szabályozás újragondolása, ahol a helyi közösségek stabil háttérrel, hosszú
távon kiszámíthatóan gondolkodhatnak. Egyik kiemelt feladat az ifjúság szerepének növelése, ifjúsági
projektek fejlesztése, gyakornoki helyek kialakítása. A vidéki lakosságból ez a generáció hiányzik a
leginkább. Az ő hazatérésükre, ennek támogatására sajnos még nincsenek meg a megfelelő eszközök,
ösztönző rendszerek.
A régiós találkozó negyedik kiemelt témája a megújuló erőforrások hasznosítása volt. A vitában
résztvevők megállapították, hogy 5-10 éves távlatot tekintve a biomassza, szél, nap, víz, geotermia minden felmerülő probléma ellenére - még mindig a legstabilabbnak mondható. Maga az ember, a humán
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tőke, mint megújuló erőforrás ugyanakkor általánosságban romlási tendenciát mutat. A legrosszabb
helyzetben a mezőgazdasági és természeti biodiverzitás, a talaj és táj-, tájképi elemek vannak.
A 2014-től kezdődő EU-s tervezési időszakra ezen a területen kiemelten fontos, hogy a jelenleginél jóval
felkészültebbek legyenek a vidéki területen élők, illetve az őket segítő szakemberek. A tudásszintet
jelentősen emelni kell, ezt oktatással, szemléletformáló programokkal, képzéssel, tájékoztatással lehet
megvalósítani. Fontos, hogy mindig az adott helynek, térségnek megfelelő, helyi léptékű, fenntartható
megoldásokat készítsünk elő, és ezek megvalósítását átfogó projekttervezéssel támasszuk alá. Ez a terület
azért is speciális, mert még hangsúlyozottabb szerepe van a helyi, közösségi érdekek érvényesítésének,
koordinálásának. Ezeknek fokozottabban kell megnyilvánulniuk a döntéshozatalban, ami a helyi lakosság,
az egész közösség és a külső befektetők érdekeinek ütköztetését, szem előtt tartását is jelenti. A résztvevő
vidékfejlesztési szakemberek által ajánlott kiemelt fejlesztési területek: biomassza-hasznosítás,
vízvisszatartás, tájgazdálkodás, fenntartható talajerő gazdálkodás, ökogazdálkodás, belterületi állattartás,
erőforrásokkal való takarékosság. A helyi fejlesztések hatékony megvalósításának alapja, hogy
teljesüljenek az ehhez szükséges minimális feltételek: valós szubszidiaritás biztosítása, vidékfejlesztési
akciócsoportok önállóságának növelése, pályázati rendszerek összehangolása, az ÚMVP-n belüli és
egyéb pályázati programok közötti átjárhatóság biztosítása, komplex fejlesztések lehetőségeinek
megteremtése és a nemzeti érdekek fokozottabb érvényesítése az erőforrás-politikában.
A régiós találkozó délutánja gyakorlati projektbemutatóval telt. A Balatoni Bor- és Szőlő Kultúrájáért
Egyesület mintajelleggel XVI. századi őshonos szőlőfajtákat ültetett a sümegi vár tövében. LEADER
projektjük ennek közösségi térré való alakítását célozta.
Az egyesület tagjai fontosnak tartják, hogy a szőlőültetvény a közösség szőlőtermesztési- és bortermelési
tudásának gyarapodását szolgálja. Az ültetvény nem csupán a helyi értékek megőrzését, átörökítését
szolgálja, de egyedi mikroklímája miatt a jövőbeli klimatikus változások során várható szőlőtermesztési
lehetőségek előrejelzésére is kitűnően alkalmas.
A programról a résztvevők úgy indultak haza, hogy a párbeszédet hasonló, illetve szélesebb körben is
folytatni kell, és a szélesebb körű gyakorlati tapasztalatok megosztására is nagy szükség van. Ehhez a
jelen lévő szervezetek partnerséget, együttműködést ígértek, annak érdekében, hogy 2014-re a
jelenleginél jobb legyen a LEADER vidékfejlesztési program kialakítása és megvalósítása.

PROGRAMOK

MADARAS-NAPOK augusztus 20.

Augusztus 20. (szombat) 17 óra
Helyszín: Cseszneki Vár
Belépőjegyek: 6 éves korig ingyenes, 6-14 éves korig 1000 Ft, 14 éves
kortól 1 500 Ft
Bemutatónkkal szeretnénk a solymászat életérzésének egy kis szeletét
megmutatni, átadni, hogy legalább a bemutató idejére a résztvevők is solymásznak érezhessék magukat és
megérezhessék a magyarság történelmével egybeforrt állatszeretet csodáját. A Cseszneki Várban megtekinthető
bemutató nem mindennapi élményt ígér.
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ISTVÁN A KIRÁLY aug. 19.
Augusztus 19. (péntek) 21.00
Helyszín: Csesznek, "Kőbánya" Szabadtéri Színpad
Belépőjegyek: 6 éves korig ingyenes, 6-14 éves korig 2 000 Ft, 14 éves
kortól 4 000 Ft
Elővételben július 20-ig: 6-14 éves korig 1 600 Ft, 14 éves kortól 3 200 Ft
XI. alkalommal mutatjuk be sztárvendégek főszereplésével, a több mint 7 000 vendég befogadására alkalmas
Cseszneki "Kőbánya" Szabadtéri Színpadon, Szörényi L.-Bródy J. halhatatlan rockoperáját az István a király-t.
A programot -mint minden évben- egy fergeteges tűzijáték zárja!

ILLEGAL DRUMS augusztus 20.

Augusztus 20. (szombat) 19.00
Helyszín: "Kőbánya" Szabadtéri Színpad
Belépőjegyek: 17 éves kortól 2 000 Ft
A 2011-es Cseszneki Nyár zárásaként, augusztus 20-án az Illegal Drums a
Truesounds-szal közös nyárbúcsúztató, szabadtéri fesztiválra invitál Titeket. Még a naplemente előtt induló
eseményen a magyar elektronikus zene legnagyobbjain kívül, mint Dandy, Chriss és Sikztah, további fellépők
garantálják a változatosságot. Az est fénypontja a világhírű Funk D'Void szettje lesz majd, a magyar vonalat még
Coyote és Jámbor erősítik. De itt lesz még a Truesounds-tól Invoice és Mattan is, míg az Illegal Drums-ot Cartridge
és Stillhalter képviselik.
A fellépőkön kívül a helyszín is izgalmas: a Bakony egyik koronája, a cseszneki sziklaszirtre épített gótikus
Lovagvár melletti, gyönyörű völgykatlan a természet és az elektronikus zene szeretetét ötvözve nyújt majd
felejthetetlen élményt minden látogatónak.
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ZÖLD SPORTOK HÉTVÉGÉJE aug. 20-21.

Augusztus 20-21. (szombat-vasárnap) 9.00
Helyszín: "Kőbánya" Szabadtéri Színpad
Nézőknek ingyenes, Nevezési díj: később...
SZIKLAMÁSZÁS - KERÉKPÁROZÁS – TÁJFUTÁS
A most megrendezésre kerülő II. Zöld Sportok Hétvégéje elsősorban az extrém sportok
kedvelőinek tartogat meglepetéseket, hiszen a Csesznek környékének legszebb sziklamászó
helyein lesznek versenyek a mászók számára, a kerékpárosoknak az erdei utakon kijelölt 70 km-es táv jelent majd
kihívást, míg a tájékozódó futóknak 14 igazoló pontot kell majd érinteniük a verseny ideje alatt. Ismét lesz
élménybeszámoló, ill. az amatőrök is szakavatott felügyelettel mászhatják majd a sziklákat.

MÓRIKUM
Kultúr-fröccs-fesztivál
2011. augusztus 19-21.
Helyszín: Lamberg-kastély
A második alkalommal megrendezésre kerülő kisfesztivál
„MÓRIKUM" névjegy alatt a móri unikumokat gyűjtjük össze és ismertetjük meg látogatóinkkal.

keretében

Városunk legemblematikusabb helyén, a gyönyörű Lamberg-kastélyban és csodálatos akusztikával bíró udvarán az
érdeklődők találkozhatnak a móri kultúra színfoltjaival. Mindezt nemzeti ünnepünk programjai, valamint színházi,
táncszínházi események gazdagítják.
A rendezvényt a helyi gasztronómiai különlegesség teszik igazán egyedivé és izgalmassá: fröccs, bor, borleves,
kvircedli, macskapracni.
Augusztus 19. péntek
17.00 óra
Hímzett konyhai falvédők kiállításának megnyitója
18 óra
Kvircedlisütés bemutató
18.30 óra
Ünnepi megnyitó
Közreműködik: az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes
19 óra
Nemzetközi néptáncfesztivál - a székesfehérvári Királyi Napok móri rendezvénye
21 óra
Nosztalgia mozi- válogatás a Móri Városi Televízió archívumából
Augusztus 20. szombat
16.30 óra
Arany János: Nagyidai cigányok - a Csavar színház előadása
(a 6. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle fődíjas előadása)
18 óra
Kenyérszentelés- a történelmi egyházak közreműködésével
Fenyves Péter, Mór város polgármesterének ünnepi köszöntője
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Közreműködik a Forgatós Táncegyüttes és a Móri Vegyeskar
20 óra
Egy nehéz nap éjszakája- A Dunaújvárosi Bartók Táncszínház előadása
22 óra
Nosztalgia mozi- válogatás a Móri Városi Televízió archívumából
Augusztus 21. vasárnap
10 órától
Fejér termékek vására az Ezerjó hazájában
18 óra
Térzene a Móri Ifjúsági Fúvószenekarral
19 óra
Hot Jazz Band koncertje
21 óra
Nosztalgia mozi- válogatás a Móri Városi Televízió archívumából
A rendezvény időtartam alatt a folyamatos a bor, fröccs, borleves, kvircedli árusítás.
Elérhetőségek: 8060 Mór, Szent István tér 5.
Tel.: 22/407-255, 22/407-138
E-mail: lambergkastely@lambergkastely.hu
www.lambergkastely.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Nyári Zenei Estek 2011
A Nyári Zenei Estek tizenhét éve megrendezésre kerülő népszerű
rendezvénye
intézményünknek.
Kellemes
környezetben,
sokszínű zenei kavalkáddal várjuk a zenekedvelő közönséget.
Helyszín: Lamberg-kastély parkja, Zenepavilon.
Rossz idő esetén Erzsébet téri Művelődési Ház
A koncertek kezdési ideje: vasárnap 18 óra

Augusztus 28.
Ezerjó Nyugdíjasklub
Az Ezerjó Nyugdíjasklub énekkara és tánccsoportja hagyományőrző és szórakoztató műsorral várja a közönséget.

Támogatóink

KATARCH
Mérnöki Bt
Zirc

„A BAKONYÉRT” Egyesület

Kiadó: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Petőfi Sándor u.4.
www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791
Felelős szerkesztők: Hutvágnerné Kasper Judit, Kasper - Renkó Andrea és Bachstetter Tamás

