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LEADER
Megjelent a LEADER pályázati felhívás!
Megjelent a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, mely
alapján LEADER pályázatokat 2011. szept. 30. és 2011.
okt. 31. között lehet benyújtani közösségi célú fejlesztések,
vállalkozási alapú fejlesztések, rendezvények, képzés,
tanulmányok és térségen belüli együttműködés jogcímeken
belül elérhető helyi támogatások elnyerésére.
Az ÚMVP IH a 99/2011. (VIII/2.) közleményében található
pályázati felhívásban szerepelnek azok a célterületek,
melyekre lehet pályázni.
Pályázó lehet: természetes személy, mikro-, kis- és
középvállalkozás, őstermelő, nonprofit szervezet, egyházi
jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi
társulás.
A benyújtható pályázatok száma a 2007-2013 közötti
időszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet.
A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban 1 pályázó 1
célterületre csak 1 pályázatot nyújthat be.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának egyik alapfeltétele az előzetes
MVH-s regisztráció, amit a G001-es adatlapon igényelhet.
Az ügyfélnek az elektronikus benyújtáshoz előzetes jelszót
kell kérnie a G946-es adatlapon. A pályázat benyújtásához
ügyfélkapus hozzáférés is szükséges.
A pályázat kidolgozásának első lépése a felhívásban
szereplő célterületek, a kapcsolódó LEADER kritériumok,
valamint a területileg illetékes LEADER HACS,
Rákóczifalván a KTZVE honlapján található HVS
megismerése. Honlap elérhetőség: www.ktzve.hu. Ezeket
alapul véve kell megfogalmazni a projekt javaslatot,
amelyet projektötlet adatlapon kell benyújtani a KTZVEhez, szakaszos beérkezés lehetséges: 2011. szeptember 21ig, illetve legkésőbb 2011. szept. 29-ig - melyet a KTZVE
Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) a HVS-nek és a LEADER
kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál.
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Projekt adatlap
javítására, illetve kiegészítésére a KTZVE szólítja fel az
ügyfelet postai vagy elektronikus úton a benyújtást követően
három munkanapon belül. Az ügyfélnek postai kézbesítés
esetén az értesítés átvételét, vagy elektronikus értesítés esetén
a kiküldés napját követően 5 munkanap áll rendelkezésre,
javításra, kiegészítésre.
A döntésről minden esetben a döntést követő 5.
munkanapig postai úton, vagy a hivatalos formanyomtatvány
szkennelt
változatának
elektronikus
továbbításával
(amennyiben az ügyfél elektronikus postafiókjába kéri
az értesítést) a munkaszervezet az IH által rendszeresített
formanyomtatványon tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben
az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy
átdolgozott formában ismételten benyújtsa Projekt adatlapját
a HACS munkaszervezetéhez a HBB-hez címezve az utolsó
HBB ülést megelőző 5. napig. (Figyelem! Az a pályázó, aki a

legutolsó határidőkor, azaz 2011. szeptember 29-én nyújtja be
a projekt adatlapot, esetleges elutasítás esetén nem nyújthat
be ismételten projekt adatlapot, mert kifut a határidőből.)
Kizárólag olyan pályázat fogadható el, amelyhez
rendelkezésre áll a HBB nyilatkozata, amelyet benyújtáskor
mellékletként be kell csatolnia a pályázónak.
LEADER Célterület Katalógus elérhető az MVH
honlapján, www.mvh.gov.hu valamint a www.umvp.eu
oldalon.
A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
(KTZVE) akcióterülete a Szolnoki kistérség 16 települése,
a település lista valamint a KTZVE pályázati felhívása,
a LEADER célterületek, tájékoztató fórumok helyszínei,
időpontjai valamint a HBB ülések időpontjai meghirdetésre
kerülnek a www.ktzve.hu oldalon. Letölthetőek még: a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia 2011. dokumentum, a 2011. évi
LEADER célterület adatlapok, valamint a HACS által előírt
formanyomtatványok.
Térségünkben 10 célterületet hirdettünk meg. A helyi
koordinálást, a pályázás segítését, valamint a pályázatokkal
kapcsolatos végrehajtást is a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület látja el a rákóczifalvi akkreditált
irodában. Az alábbi célokra várjuk pályázataikat:
KISÉRTÉKŰ CÉLTERÜLET
1. Célterület megnevezése: Helyi termékek előállításának
és értékesítésének, helyi szolgáltatások kis értékű
fejlesztésének támogatása
Támogatás vehető igénybe: Helyi, illetve tradicionális
magyar termék fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök, gépek
beszerzésére, valamint tradicionális eszközök beszerzésére.
Támogatás mértéke: min.250 000 – max.1 000 000 forint
NEM KISÉRTÉKŰ CÉLTERÜLETEK:
2. Célterület megnevezése: Helyi sajátosságokra épülő
turisztikai kínálat és szolgáltatások fejlesztése
Támogatás vehető igénybe: turisztikai vendégfogadás
tárgyi
feltételrendszerének
kialakítására,
bemutató
gazdaságok kialakítására, illetve 30 fő alatti befogadó
képességű szálláshelyek, művészeti és/vagy alkotó,
foglalkoztató illetve környezeti nevelést elősegítő táborok
létrehozására.
Támogatás mértéke: min. 550 000 – max. 3 500 000 forint
3. Célterület megnevezése: Energia- és költségtakarékos
rendszerek kialakítása, a helyi megújuló-energia ágazat
fejlesztés
Támogatás vehető igénybe: Energia- és költségtakarékos
rendszerek kialakítására megújuló energia felhasználásával,
mely a helyi adottságokhoz illeszkedik és bemutató jellegű.
Támogatás mértéke: min.1 000 000 – max. 15 000 000 forint
4. Célterület megnevezése: Egészséges életmódra nevelés
infrastrukturális feltételeinek javítása
Támogatás vehető igénybe: Új és meglévő vízi- és
szárazföldi sportlétesítmények és szabadidős célú épületek
fejlesztésére, felújítására. Közösségi célú erdei iskolák
infrastrukturális fejlesztésére és működési feltételeinek,
eszköz hátterének javítására.
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Támogatás mértéke:
min. 1 000 000 – max. 8 500 000 forint
5. Célterület megnevezése: Helyi termékek előállításának
és értékesítésének, helyi szolgáltatások fejlesztésének
támogatása
Támogatás vehető igénybe: Helyi termék fejlesztésre, helyi
népi kismesterségi hagyományok megőrzésére, tájspecifikus
zöldség-gyümölcstermesztési tevékenység fejlesztésére, a
,,Szedd és vidd” mozgalom népszerűsítésére, elterjesztésére
Támogatás mértéke: min. 350 000 – max. 15 000 000 forint
6. Célterület megnevezése: Hagyományokat őrző kiállító-,
bemutatóhelyek, illetve helyi kulturális-, közösségi-, és
szórakozási helyek fejlesztése
Támogatás vehető igénybe: helyi, nem védett épületű
múzeumok, tájházak, faluházak, gyűjtemények, művelődési
házak, közösségi könyvtárak, templomok belső felújítására.
Támogatás mértéke: 350 000 - 8 000 000 forint
7. Célterület megnevezése: Közbiztonság megőrzése a
Közép-Tisza-Zagyva térségben
Támogatás vehető igénybe: A település közbiztonságát
növelő
biztonságtechnikai
eszközök
beszerzésére,
felszerelésére, fekvőrendőr megépítésére, meglévő épület
helységének belső felújítására, telefon- és internetkapcsolat

bekötésére, eszközbeszerzésre
Támogatás mértéke: 350 000 – 10 000 000 forint
8. Célterület megnevezése: Közösségi összefogás
erősítésének támogatása
Támogatás vehető igénybe: a meglévő, különböző profilú
egyesületek, szervezetek helyi és térségi partnerségeinek
kialakítására, helyi közösségi klubélet fejlesztésére.
Támogatás mértéke: 350 000 – 6 000 000 forint
9. Célterület megnevezése: Hagyományokat őrző, térségre
jellemző rendezvények fejlesztése, megvalósítása
Támogatás vehető igénybe: a hagyományos életformához
kapcsolódó rendezvények támogatása
Támogatás mértéke: 350 000 – 4 000 000 forint
10. Célterület megnevezése: Vállalkozói és társadalmi
ismeretek fejlesztése cél- és gyakorlatorientált képzések
támogatásával Támogatás vehető igénybe: térségi
vállalkozások hatékonyságának javítására, vállalkozói kedv
fokozása érdekében szervezett társadalmi, gazdasági és
gyakorlati képzésekre.
Támogatás mértéke: 350 000 – 5 000 000 forint
További információkért keressék a Közép-Tisza-Zagyva
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Irodáját Rákóczifalván,
a Szabadság tér 4-es szám alatt, tel.: 56/584-009.

Start előtt a népszámlálás /sajtóanyag/
Többéves előkészítő munkát követően célegyenesbe ért
az október 1-től október 31-ig tartó, 2011. évi népszámlálás.
A cenzus előkészítése az ütemtervnek megfelelően zajlik.
Elkészült, tesztelés alatt áll a kérdőívek internetes kitöltését
biztosító elektronikus adatbeviteli rendszer. Jelentős
fejlesztésként valósult meg az összeírás végrehajtásában
közreműködők – jegyzők, felülvizsgálók, területfelelősök,
stb. - munkáját segítő informatikai alkalmazás, a
monitoring rendszer. E rendszer segítségével napról napra
nyomon követhető az összeírás állása. Jelenleg is tart az
oktatók oktatása, vagyis azok képzése, akiknek feladata a
népszámlálásban résztvevő mintegy 40 ezer számlálóbiztos
felkészítése. A számlálóbiztosok oktatása szeptemberben
veszi kezdetét. A számlálóbiztosokat a települési/kerületi
jegyzők alkalmazzák, toborzásuk augusztus végére zömében
befejeződött.
Az idei népszámlálás – amely szám szerint a 15. a hazai
cenzusok sorában - két tekintetben is az első. Ez lesz az első
olyan átfogó nép- és lakásszámlálás az országban, amelyet
az Európai Unió tagállamaként hajtunk végre, de első lesz az
idei cenzus azért is, mert - a www.enepszamlalas.hu honlapon
keresztül - először nyílik mód a kérdőívek elektronikus
kitöltésére.
Az összeírás időszakát megelőző napokban, szeptember
végén a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy
azonosító- és egy belépési kódot. Ezek segítségével lehet a
kérdőíveket interneten kitölteni, október 1. és október 16.
között. A kérdések helyes megválaszolását a programba
épített magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik
nem rendelkeznek internettel, de mégis szeretnék on-line
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visszajuttatni a kitöltött kérdőíveket. Nekik lehetőségként
több nyilvános közintézmény, pl. könyvtárak, faluházak
stb. internet kapcsolódási helye áll rendelkezésre az ország
számos településén. Ezeken a helyeken az adatvédelem teljes
biztosítása mellett nyílik lehetőség a népszámlálási kérdőívek
számítógépes kitöltésére. Fontos, hogy az egy lakásban lakó
személyekről szóló kérdőíveket tehát vagy interneten vagy
papíron kell kitölteni.
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer
számlálóbiztos közel 5 millió címet keres fel a népszámlálás
lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal
ellátott hivatalos okmánnyal kötelesek igazolni, hogy
megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia
arra, hogy az illető a lakásba kizárólag a népszámlálás miatt
szándékozik bejutni.
A lakosság védelmében a népszámláláshoz bármilyen
módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések
megelőzése érdekében a Központi Statisztikai Hivatal és az
ORFK együttműködési megállapodást kötött.
A lakosság tájékoztatása, a népszámlálás népszerűsítése,
a valós válaszadásra ösztönzés érdekében együttműködési
megállapodások sora született meg a KSH és az
országos kisebbségi önkormányzatok, az egyházak, a
fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek, valamint a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete között.
A népszámlálással kapcsolatos részletes információk a
www.nepszamlalas.hu oldalon érhetők el.

