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A Jászság fejlesztése és
munkahelyteremtés a LEADER-rel
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Akciócsoport teljes területét a jászberényi kistérség — Jászberény
város kivételével — adja. Az

Egyesület a Jászság együttmûködésével 2008-ban alakult az
akcióterület önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai
együttmûködéseként.
A 49 alapító tag megalkotta
saját Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiáját, mely alapján
a térségben megvalósuló ÚMVP (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) III. és IV. tengelyének fejlesztéseiben közremûködnek.
Az egyesület tagjai vallják,
hogy a vidékfejlesztési törekvéseknek az összefogásokon kell alapulnia.
A munkaszervezet Jászapátin található irodája a hét
minden munkanapján az ügyfelek rendelkezésére áll
Leader pályázati
információs központként. Eddig
3 alkalommal
hirdethettek pá-

lyázati felhívást a rendelkezésre
álló több, mint 1 milliárd forintos térségi keretösszeg lehívására, amelyre összesen 77 kérelem
érkezett. Döntéshozó testületük
feladata volt a döntés a benyújtott kérelmek támogathatóságáról, így 2010 õszéig összesen 36
db támogatási határozatot küldhettek ki pályázók részére.
(ÚMVP) III. tengely 15 db,
ÚMVP IV. tengely 21 db).
A megvalósított projektekkel
kapcsolatos összefoglalók megtekinthetõk az egyesület honlapján
(www.jkhk.hu), ezzel is elõsegítve
a projektgenerálást. A honlapot
egy átfogó kulturális és információs portállá szeretnék fejleszteni, amely kézzel fogható közelség-

be hozza az ÚMVP pályázati lehetõségeit, naprakész hírekkel szolgál a környékbeli rendezvényekrõl, eseményekrõl. Teret adnak a
helyi szolgáltatók, vállalkozások
bemutatásénak is, e témával kapcsolatban várják munkatársaik az
érdeklõdõk jelentkezését.
A megvalósult ÚMVP III. tengely pályázatok kapcsán falusi
szálláshelyek felújítása, elavult, korszerûtlen játszóterek
helyett európai uniós feltételek
szerint megépülõ gyerekjátékok várják a kikapcsolódásra vágyó gyermekeket, ahol biztonságosan szórakozhatnak. Emellett templomok újulhatnak
meg, települések faluképe javulhat. LEADER-támogatásnak
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köszönhetõen vállalkozásfejlesztés, üzlethelyiség-építés,
munkahelymegtartás és -teremtés, tájházak és templombelsõk felújítása, sportöltözõfelújítás, valamint a térség falusi szálláshelyeinek korszerûsítése várható.
Lóczi Miklós, az egyesület elnöke kiemelte, hogy a megmaradt keretösszegre várhatóan
2011 tavaszától lehet ismét pályázni, amikor is megújultan
folytatódik az ÚMVP program.
Hozzátette, hogy a jelenleg is folyó társadalmi vita eredményeként várják a pályázati rendszer
egyszerûsödését, a támogatási
kérelmek gyorsabb feldolgozását. Az elnök elmondta: szeretnének a jövõben munkahelymegtartó és lehetõség szerint
munkahelyeket teremtõ beruházásokat támogatni. A jövõben is
részt kívánnak venni értékeink
felkutatásában, a térség fejlesz▲
tésében.

LEADER társadalmi vita
A LEADER és vidékfejlesztési

források területén azonban
problémák mutatkoznak, annak részletei számos kritikát
kaptak és kapnak ma is. A
pályázók bonyolult, túlbonyolított eljárásrend szerint, indokolatlanul hosszadalmas döntési folyamat után tudják csak
megvalósítani elképzeléseiket.
A LEADER-program egyszerûsítése, problémáinak kijavítása érdekében elkészült egy, a
program javítását szolgáló tanulmány. A tanulmány alapján kialakított vitaanyag —
amely a www.mnvh.eu oldalon olvasható — tartalmazza a
LEADER-program átalakítását
célzó fõbb területeket. A tanulmány arra kéri az olvasókat,
hogy nyújtsanak segítséget a
program véleményezésében.

Pozitív tapasztalatok az ÚMVPpályázatok megvalósulásáról
A Szolnoki kistérségben a Közép-Tisza—Zagyva Vidékfejlesztési
Egyesület látja el a térség
klasszikus vidékfejlesztési feladatait.
Tevékenységük a Szolnoki
kistérség életminõségének javítására, az élhetõbb vidék
megvalósítására irányul. A közösség 48 taggal alakult 2008.
május 29-én, Rákóczifalván. A
helyi akciócsoport területe 16
települést foglal magában, melyek közül kettõ város (Martfû
a Kunszentmártoni kistérséghez csatlakozott). Rákóczifalván a Szabadság tér 4es szám alatt
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— teljesen akadálymentesen
— biztosítják az
ügyfélszolgálatot a hét minden munkanapján 8 órában,
míg csütörtökönként hosszabbított nyitva tartással (tel:
56/584-009). Székhelyük Szolnokon, a Szabadság tér 2. fsz. 3.
szám alatt található, ahol meghirdetett idõpontokban fogadóórákkal várják a pályázni kívánó érdeklõdõket. Az egyesület
honlapján (www.ktzve.hu.) a
közösségrõl, tagjaikról, aktuális hírekrõl, pályázatokról és
kérelmekrõl szerezhet bárki információkat.

KTZVE Hírlevél-szolgáltatásunk térítésmentes, melyben
az aktuális pályázati, térségi
hírekrõl tájékoztatnak.
Az egyesület tavaly három
alkalommal hirdethetett pályázati felhívást a rendelkezésre
álló mintegy 1,2 milliárdos térségi keretösszeg lehívására. A
77 beérkezett kérelembõl eddig 26 pályázót értesíthettek az
elnyert támogatásról.
Az összesen 57 265 149 Ft
támogatási összegbõl a térségben sportpályák, hagyományõrzõ épületek, templomok, alkotótáborok épülhetnek, korszerûsödhetnek, valamint 10
helyi vállalkozó fejlesztheti
vállalkozását, munkahelyeket
teremtve eszközbeszerzéssel,
gazdasági épületeik felújításával.

— Vállalkozásunk turisztikai
fejlesztési támogatást nyert el a
térségi keretbõl — mondta a pályázói tapasztalatokról Lipták
Péterné, a Studium Effektíve
Kft. képviselõje. — Nagykörûben
a Tiszavirág Vendégház kialakítását, szolgáltatásunk fejlesztését kezdhettük megvalósítani.
Jelenleg beruházásunk 60 %-nál
tartunk, most burkolnak, terveink szerint év végére elkészül a
Tiszavirág Vendégház, ahol 2 fõ
részére biztosíthatunk új munkahelyet.
Mindenképpen pozitívak a
tapasztalataim: szívesen emlékszem vissza a pályázat megvalósításának idõszakára, még
ha sokszor sok utánajárást,
munkát igényelt is, de a 9 millió forint vissza nem térítendõ
támogatás megéri!

Hasznos lett volna, ha elõre
tudjuk az egyes megvalósítási
szakaszok ügymenetét, illetve
hogy mikor, mire lesz szükség.
Hasznos tapasztalat volt a legutóbbi szemlénél, hogy aláírási
címpéldányt minden esetben
fel kell tudni mutatni a helyszínen.
Amúgy mindenki (a HACS,
az MVH) mindig nagyon segítõkész volt, szeretnénk a továbbiakban is pályázni, s ajánlom
ezt másoknak is.
A program folytatásáról, a
megmaradt óriási keretösszeg
sorsáról az egyesület elnöke,
Debreczeni László elmondta,
hogy 2011-ben megújultan folytatódik a LEADER-program. Az
új elképzelések a pályázati
rendszer egyszerûsödése, a támogatási kérelmek gyorsabb
feldolgozása, kevesebb várako-

zási idõ elérése felé mutatnak.
Várhatóan jövõ év késõ tavaszán lehet majd pályázni a viszsza nem térítendõ gazdaságfejlesztési és szolgáltatásfejlesztési támogatásokra.
— Szeretnénk a térségi igényeknek megfelelõ kiírásokkal
jelentkezni, innovatív, ugyanakkor munkahelyeket teremtõ beruházásokat támogatni.
Ennek érdekében térségünket ismét felmérjük, projektgyûjtés végzünk, számítunk
térségünk lakóinak, vállalkozásainak ötleteire, együttmûködésére.
Társadalmi vitaanyagot készített a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az Új Magyarország
Vidékfejlesztési
Program
(ÚMVP) LEADER-intézkedésének átalakításához, amely megtekinthetõ a www.ktzve.hu do▲
kumentumtárában.
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