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LEADER
KTZVE HÍREK
RÁKÓCZIFALVÁN A LEADER IRODA

2008. október 1-jétől településünk központjában várja
az érdeklődőket, leendő pályázókat a kistérségi LEADER
Iroda. Az iroda a volt fogorvosi rendelőben kapott helyet,
jelenleg két munkatárssal végzi vidékfejlesztéssel kapcsolatos feladatait. Hogy melyek ezek, és valójában mi a célja,
feladata az irodának, arról kérdeztük a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjét.
PBM: Azt hiszem, nem kell bemutatnom Szolovjov Ritát,
a munkaszervezet vezetőjét, hiszen 2003 óta dolgozik a településen, sokan ismerik.
Rita, elsősorban pályázatokkal foglalkoztál, most mi a
helyzet? És áttérek máris a fő kérdésre, milyen tevékenységet
végez Rákóczifalván a LEADER Iroda?
SZR: A LEADER Iroda a szolnoki kistérségben megalakult Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület,
mint elismert helyi akciócsoport működtetésében immár fél
éve végzi kifejezetten vidékfejlesztési tevékenységét. Napi
nyitvatartással reggel 8 órától 16 óráig, csütörtökönként
8-18 óráig tartunk ügyfélfogadást. Az is öröm számunkra,
hogy helyi munkavállalót sikerült alkalmaznunk, Terenyei
Magdolna személyében, aki rátermetten, felkészülten várja
az érdeklődőket. Természetesen a pályázatok elérhetősége, a
pályázók segítése a fő feladatunk, hogy minél sikeresebben
tudjanak forrásokat lehívni különböző fejlesztési elképzeléseik megvalósítására. Működésünket a 147/2008 (X.30.)
FVM rendelet alapján látjuk el, gyakorlatilag a rendelet
előírásai számunkra az irányadók, az iroda finanszírozását
is e rendelet szabályozza. Feladatunk - a LEADER elvek
betartása mellett – a kistérségben kialakított Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása, annak segítése. És hogy az
első kérdésre is válaszoljak, maradtam, maradtunk a pályá12

zatoknál, csak most átfogóan, és nagyobb területi lefedettséggel segítjük a leendő pályázókat, valamint azt is el kell
mondanom, hogy kiemelten két célterületre koncentrálunk.
Ezek: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. intézkedéscsoportjának nem-horizontális, valamint a IV. intézkedéscsoportjának intézkedései.
PBM: A Rákóczi Lap már többször írt az Egyesületről, így
a tagokról, az akciócsoport által lefedett területről nem kérdeznék, az információkat megtalálhatja mindenki honlapotokon, a www.ktzve.hu- n. Viszont annyi mindent elmondtál tele
az olvasó számára talán ismeretlen kifejezésekkel, hogy arról
faggatnálak tovább. Mi az a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia?
Mit takarnak az általad említett intézkedéscsoportok?
SZR: A LEADER célja a vidéki térségekben élők segítése
és bátorítása annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú
fejlesztési lehetőségeit közösen átgondolják. Olyan integrált,
újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség
fenntartható fejlődését, különös tekintettel a természeti és a
kulturális örökség megóvására; a vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek teremtését jelenti; a
helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására. Ez egy
jó összefoglaló bővített mondat, hogy egyszerűen elmondjam mi is az a stratégia, amit mi egyszerűen csak HVS-nek
aposztrofálunk. Gyakorlatilag egy öt évre szóló tervezési
dokumentum, mely helyben határozza meg a lehetséges
fejlesztések irányait, gondolok itt munkahelyteremtésre, vidéki életminőség javítására, a helyi szolgáltatások fejlesztésére. A mi stratégiánk az „Éljünk a Tiszavölgyben!” címet
kapta, 7 fő fejlesztési prioritást fogalmaztunk meg benne a
települési igények szerint. A versenyképes termékeket és
szolgáltatásokat előállító vállalkozások támogatását helyeztük előtérbe, ezért a helyi vállalkozókat célozzuk meg, nekik
szeretnénk segíteni pályázati források felkutatásában, elérésében. Fontos még számunkra az értékeit felismerő, megőrző
Közép-Tisza-Zagyva térségi közösség megerősítése, azaz a
civil szervezetek programjainak fejlesztése, támogatása, az
együttműködések erősítése. Területi adottságainkra építve a
térség sajátos környezeti értékeire épülő turizmus fejlesztése
is céljaink közé tartozik. Az ÚMVP III. tengelyes intézkedéseire elsőként 2009. január 12-ig lehetett pályázatokat, kérelmeket benyújtani négy területre: mikrovállalkozás fejlesztésre, falumegújításra, turizmusfejlesztésre valamint vidéki
örökség megőrzésére. Sajnos, mint ahogy azt már többször
is elmondtam, Rákóczifalva és Újszász ezekre a jogcímekre nem pályázhatott, mivel 5000 fő feletti lakosságszámmal
rendelkeznek. Számukra más fejlesztési források állnak majd
rendelkezésre, de rövidesen, azaz 2009. júliusában a IV. tengelyes felhívásokra, azaz a LEADER forrásokra lehet majd
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kérelmeket benyújtani. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk
szerint várhatóan az alábbi célokra nyújthatnak be támogatási kérelmeket:
- A településközi kapcsolatok erősítése, hálózatépítés támogatása határon belül és túl;
- A környezet megőrzése és értékeinek hasznosítása, környezetkímélő és ártéri gazdálkodási formák fejlesztésének
támogatása;
- Hagyományőrző rendezvények, bemutatóhelyek, gasztronómiai jellegzetességek fejlesztésének támogatása;
- Polgárőrségek, önkéntes tűzoltó egyesületek működési
feltételeinek kisléptékű javítása (nem személyi jellegű kiadások);
- Minden olyan helyi sajátos tevékenység kisléptékű támogatása, melyek a hagyományos helyi mesterségek megőrzéséhez és bemutatásához közvetlenül kapcsolódnak;
- Rekreációs, sport- és gyógyturizmus fejlesztése az
egészséges életmód szemléletének terjesztésével.
És a végén szeretném megemlíteni, hogy az érdeklődőknek más irányú pályázati tanácsadást is igyekszünk nyújtani,
vagyis törekszünk a teljes körű tájékoztatásra, a lehetséges
támogatási források lehívásának elősegítésére. Fordulhatnak
hozzánk önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók,
magánszemélyek egyaránt.

T Á J É KO Z TAT Ó

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata pályázati
forrásból elnyert támogatással a Rákóczi út útburkolat javítását végezteti előreláthatólag
2009. április 1-től 5 héten keresztül.
A felújításhoz tartozik a padka rendezése,
valamint az aszfalt felületek részleges javítása.
A felújítás a Sz. László király út - József Attila út közötti szakaszt érinti.
A munkálatok időtartamára megértésüket kérjük a felmerült kellemetlenségekért!

A Jászkun Volán Zrt.

tájékoztatja a tisztelt utazóközönséget,
hogy iskolai napokon a Tiszaföldvár vasútállomás elágazástól induló
14:05 órakor
(Rákóczifalva, Napfény étteremtől indul 14.48 órakor),
Szolnok vasútállomásra érkezik
15:13 órakor
közlekedő járatot az eljutási lehetőség javítása céljából
Rákóczifalva, József Attila úthoz történő betéréssel
tervezzük közlekedtetni 2009. április 27-től. A járat
menetideje így 10 perccel megnő.

Elérhetőségünk:
KTZVE LEADER Iroda: 5085 Rákóczifalva,
Szabadság tér 4.
Telefon: 06-70/3878-336, 56/889-712
E-mail központi: ktzve1@gmail.com
Web: www.ktzve.hu
PBM: Rita, egyszerre sok az információ, de gondolom,
még tudnál estig is beszélni a feladataitokról… Sikeres működést kívánva várjuk havi tájékoztatásod a pályázati lehetőségekről! Köszönöm a beszélgetést!
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