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LEADER
KTZVE HÍREK
LEADER
a Közép-Tisza-Zagyva térségében
Rákóczifalván a Szabadság tér 4-es szám alatt (szerk. a
volt fogorvosi rendelőben), a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület rákóczifalvi irodája 2009. október 1-jétől
akkreditált irodaként működik. Ennek okairól, körülményeiről kérdezem Debreczeni Lászlót, az egyesület elnökét.
PBM: - Városunkban már tavaly október óta működik a
LEADER Iroda. A megnyitáskor már adott hírt az irodáról,
az Egyesület tevékenységéről a Rákóczi Lap. Október elsejétől pedig akkreditáltan működnek, amelynek okairól szeretnénk pontos információt adni a lap olvasóinak. Kezdjük
az elején, mikor alakult meg a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület?
DL: - Mindenekelőtt gratulálni szeretnék a település minden lakójának, hogy 2009. július 1. napján Sólyom László,
a Magyar Köztársaság elnöke Rákóczifalvának városi címet
adományozott. Nagy öröm számunkra, hogy irodánk a város
intézményeinek számát növeli.
Kérdésére válaszolva egyesületünk 48 taggal alakult meg
2008. május 29-én Rákóczifalván, jelenleg 47 taggal működünk helyi akciócsoportként 16 települést lefedve, melyek
közül kettő város. Lényegében a szolnoki kistérséget fedjük
le Martfű város kivételével, illetve mivel Szolnok 80 ezer lakosú város, eleve nem lehet kedvezményezettje a LEADER
programnak. Az egyesület elnöki pozícióját és képviseletét a
közgyűlés döntése alapján én látom el, míg munkaszervezetének vezetője Szolovjov Rita, rajta kívül egy ügykezelő és
két ügyintéző kolleganő tevékenykedik a Szabadság tér 4.
szám alatti irodánkban.
PBM: - Tehát az egyesület és maga az iroda nem az önkormányzat egy szervezete, vagy egysége? Mit jelent az akkreditált iroda létrehozása?
DL: - Nem önkormányzati egység vagyunk, hanem teljesen önálló jogi személyiségű szervezet. Az Irodánkat béreljük
az önkormányzattól havi bérleti díj ellenében. Rákóczifalva
Város Önkormányzata tagjaink sorát erősíti. A Magyar Vidékfejlesztési Hivatal Irányító Hatósága előírásai szerint
irodánkban pályázati tanácsadás és kezelés folyik, és az ezzel kapcsolatos delegált feladatok elvégzéséhez szükséges
feltételeket október 1-jei határidővel kellett teljesítenünk, ez
maga az akkreditáció megszerzése. Nagy átalakítást végeztettünk az irodában, modern számítógépes háttér segítségével biztonságtechnikailag megerősített körülmények között
biztosítjuk az ügyfélszolgálatot a hét minden munkanapján:
az új számítógépek vásárlására, a kártyás beléptető rendszer
kialakítására és két új ügyintéző kolléganő felvételére is az
akkreditációs feltételek teljesítése érdekében került sor.
PBM: - Milyen tanácsadás folyik Önöknél, mivel kapcsolatban lehet megkeresni az irodát, illetve ki keresse?

DL: - Jelenleg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztést ösztönző uniós pályázatok tartoznak hozzánk. Ezzel kapcsolatban szeretném
is felhívni a figyelmet, hogy a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatások kapcsán a pályázatok benyújtásának határideje
2009. november 16-a. Emellett az ÚMVP III. tengely jogcímei (mikrovállalkozás-fejlesztés, turizmusfejlesztés, vidéki
örökség megőrzése és falumegújítás- és fejlesztés) 2009.
november 16 és december 15 között lesznek pályázhatóak.
Mindazok kereshetnek, akik az előbb említett témában fejleszteni szeretnének.
PBM: - Milyen az érdeklődés? Milyen pályázatokra lehet
számítani a LEADER fejezet kapcsán Rákóczifalván?
DL: - Én úgy látom, igen nagy az érdeklődés mind kistérségi szinten, mind helyi viszonylatban. Rákóczifalván
így sor kerülhet a sportpálya rendezésére, füvesítésére, de
új kiállítóhelyek, bemutatóhelyek létrehozására, fejlesztésére is. Jelezték a polgárőrök, illetve helyi civil szervezetek,
hogy tevékenységük, illetve rendezvényeik fejlesztéséhez
is szeretnének pályázati forrásokhoz jutni. Legalább 8-10
pályázatra számítunk csak Rákóczifalváról. Természetesen
további igények beérkezése is biztos a többi településről.
Térségünknek erre az intézkedésre rendelkezésre álló keretösszege 1.440.170 Euró, amely 2007-2013 között felhasználható, így minél több, minőségi és szakmailag megfelelő
pályázat beérkezését várjuk.
PBM: Reméljük sok támogatási forrás érkezik majd településünkre, munkájukhoz további sok sikert kívánok!
További információkért keressék
a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
LEADER Irodáját Rákóczifalván,
a Szabadság tér 4-es szám alatt, tel.: 56/584-009.
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