RÁKÓCZI

LEADER
KTZVE hírek
LEADER pályázati tapasztalatok.

A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesülethez,
mint LEADER Helyi Akciócsoporthoz összesen 29 db
pályázat érkezett be az ÚMVP IV. tengelyére, melyből
24 db nyert pályázati támogatást. Az összesen hét
településről (Besenyszög, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva,
Rákócziújfalu, Tószeg, Újszász) érkező pályázatok közül,
Rákóczifalva 11 db nyertes pályázatot nyújtott be. Ebből
7-et a civil, 2-őt a vállalkozói szféra képviselői, míg szintén
2-őt Rákóczifalva Város Önkormányzata. A hagyományok
folytatását megcélzó Döme Napi Vigasság rendezvény
ÚMVP LEADER támogatásból valósulhatott meg.
A település turisztikai vonzerejét növelően 2010. augusztus
14-én rendezték meg – immáron negyedik alkalommal
-, nagy sikerrel a Döme napot. Így nyílt ismét lehetőség a
maciszámlálásra, a kellemes nyári időben a Rákóczi Lovasai
jóvoltából vitéz keresésére, illetve a számos helyi és térségi
fellépő kiváló előadásainak megrendezésére.
A pályázói tapasztalatokról kérdeztük telefonon Császiné
Csáti Rékát, a település intézményegység vezetőjét,
aki a rendezvény szervezője és a pályázati időszakban
kapcsolattartó volt.
PBM: Az 1 066 000 Ft-os támogatás megszerzése, - vagyis
a pályázás, vagy a megvalósítás a nehezebb?
CSCSR: Intézményegység vezetőként nagy tapasztalatom
van már a pályázatírásban, hisz hozzám tartozik a könyvtár, a
Maci Múzeum és a Varsány Közösségi Ház. Ezen intézmények
részére is több sikeres pályázat készítésében vettem részt. A
IV. Döme Napi Vígasság már hagyományosnak mondható
a településen, ezért örültünk a lehetőségnek, hogy e
rendezvény megvalósítására pályázat nyújthat támogatást.
Ez már a második alkalom volt, amikor pályázatból tudtuk
e rendezvényt megszervezni. Az első pályázat tapasztalatait
figyelembe véve, már sokkal könnyebben ment a pályázatírás,
a megvalósítás és természetesen az elszámolás.
PBM: Mit tartasz előnynek, vagy éppen hátránynak e
pályázati rendszerben?
CSCSR: A LEADER pályázat nagy előnye, hogy 100
%-ban támogatott, vagyis önerő nem szükséges hozzá. A
pályázat kiírásától számított beadási határidőt tudtuk tartani,
illetve a hiánypótlással sem volt gondunk. Hátránynak az
utófinanszírozást tartjuk, valamint nehézségnek azt, hogy
2009. év novemberében került beadásra a pályázatunk, és csak
most szeptemberben kaptuk meg a határozatot arról, hogy
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nyertünk. Így a rendezvényt úgy tartottuk meg, hogy kérdéses
volt, nyer-e a pályázat. Komoly anyagi bizonytalanság,
s kockázat jellemezte azt az időszakot, amely szerintünk
nem megengedhető. Érdeklődésünkre sem tudott érdemi
tájékoztatást adni a helyi akciócsoport munkaszervezete,
mivel az ügyintézés után a szükséges ellenőrzések és
jóváhagyások már felsőbb szinten folytak. Hátránynak
tartjuk azt is, hogy a beadott pályázatban foglaltakat kell
teljes mértékben végrehajtani, módosításra szinte semmi
lehetőség nincs. Pedig erre sok esetben szükség lenne, hisz
az egyes szereplők időközben változhatnak (betegség, más
elfoglaltság, stb.).
PBM: Találkoztál-e valami újdonsággal a mostani
pályázati rendszerben?
CSCSR: Igen. Nekem még új volt a helyszíni szemle,
erre eddig nem került sor. Ezt én teljesen korrektnek tartom,
hisz így lehet leellenőrizni, hogy egy rendezvényt tényleg
olyan formában és színvonalon tartanak meg, mint ahogy azt
előzetesen eltervezték.
PBM: Mi a véleményed a kifizetési kérelemről, milyen
tapasztalatod van a kitöltéssel kapcsolatban?
CSCSR: Nekem nem volt vele semmi problémám.
Értelemszerűen ki lehetett tölteni.
PBM: Más pályázati lehetőség adódott e rendezvény
finanszírozására?
CSCSR: Nem, sajnos nem. Ezt a rendezvényt más pályázati
rendszerbe nem tudtam beilleszteni, beadni, mert a pályázati
kiírásnak nem felelt meg, például azért, mert kétnaposnak
kellett volna lennie, vagy éppen mert nem hagyományőrző
rendezvény, hanem hagyományteremtő. A LEADER volt
az egyetlen lehetőség a pályázásra, egy űrt töltött be, hogy
ebben az ÚMVP programban ilyen jellegű rendezvényekre
lehet pályázni.
PBM: Kik voltak segítőid a pályázatírásban, illetve a
rendezvény lebonyolításában?
CSCSR: A pályázatot intézményünk készítette el, de
nagyon sok ötletet kaptam munkatársaimtól, és figyelembe
vettük az előző évi tapasztalatokat is, hogy mire lenne
igény, mi érdekelte igazán a rendezvényen résztvevőket. A
rendezvény lebonyolításában sok külső segítséget is kaptam,
például a Falugondnokságtól, akik a tisztaságra ügyeltek.
Véleményem szerint ez a rendezvény sokkal nyugodtabb
körülmények között zajlott, mint az előző, hisz nagyobb
gyakorlattal rendelkeztünk. Köszönöm a Közép-TiszaZagyva Vidékfejlesztési Egyesület munkatársainak segítő
munkáját, akik az első perctől kezdve figyelemmel kísérték
tevékenységünket, minden segítséget megadtak részünkre.
Nagyon várjuk az új pályázati kiírást, hisz e nélkül a mai
gazdasági helyzetben semmiféle kulturális rendezvényt nem
tudunk megtartani.
PBM: Köszönöm az interjút és további jó munkát, sikeres
pályázatokat kívánok!

