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2012-ben, megnövelt kerettel várhatóak a vidékfejlesztési pályázatok, kibővült feladatok
a LEADER akciócsoportoknál
A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
által tavaly ősszel meghirdetett IV. tengelyes LEADER
pályázati felhívásra 74 pályázó nyújtott be pályázatot.
Kettőt közülük összeférhetetlenség miatt a szolnoki MVH
ügyintézői kezelnek, egy pályázó visszalépett, így 71
pályázat került A1 ügyintézésre. Az A1 ügyintézés feladata,
hogy az alapjogosultságot ellenőrizze, megállapítsa a
formai megfelelőséget, illetve hiánypótlást írjon ki azon
pályázók számára, akiknek dokumentációja formailag
hibát, hiányt tartalmaz. Valamennyi hiánypótlást a helyi
munkaszervezeti iroda kiküldte, a hiánypótlási határidő a
kézhezvételtől számított 15 naptári nap. A hiánypótlások
beérkezése és feldolgozása közben ügyintézőink
az előzetes helyszíni szemléket végzik 32 helyszínen
azon pályázóknál, akik építés jellegű beruházásra
kérnek támogatást. Az előzetes szemle során azt
vizsgálják, hogy a dokumentációban beadottak és a
helyszínen tapasztaltak megegyeznek-e, illetve hogy
nem kezdték meg a beruházást. A szemléket február
hónapban az iroda lezárja, majd az A2, azaz a szakmai
jellegű ügyintézés indul. A támogató határozatokat
reményeink szerint tavasszal, legkésőbb áprilisban ki
tudjuk küldeni.
A jelenlegi pályázat kezelési időszak közben újabb jó
hírekkel tudunk szolgálni. A közelmúltban meghirdették
a Darányi tervet, melyről néhány fontos tudnivaló az
alábbiakban:
A tíz évre szóló Nemzeti Vidékstratégia újszerű agrár- és
vidékfejlesztési modell különbözik a korábban követett
agrár- és vidékpolitikáktól. A stratégia végrehajtásának
keretét a most induló Darányi Ignác Terv adja. De mi is
az a Darányi Terv?
A Vidékfejlesztési Minisztérium széles társadalmi
vita után véglegesítette a 2020-ig szóló Nemzeti
Vidékstratégiát. A most induló Darányi Ignác
Terv a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásának
keretprogramja. A Vidékfejlesztési Minisztérium az idén
a vidékfejlesztés valamennyi, felhasználható forrással
rendelkező jogcímét megnyitja a gazdálkodók számára.
A most induló Darányi Ignác Terv biztosítja azokat az
eszközöket és intézkedéseket, amelyek segítségével
megvalósítható a Nemzeti Vidékstratégia. Megújítják és
ésszerűsítik a jogszabályi környezetet, és ügyfélbaráttá
teszik a támogatási és az intézményrendszert különösen a szaktanácsadást. Elkezdődnek a
különböző nemzeti és uniós finanszírozású programok,
például a tanyamegújítás, a vágópontok létesítésének
támogatása, vagy a kertészeti tevékenység segítése.
A Darányi-terv és az Új-Széchenyi Terv eljárásrendje
közötti összhangot igyekeznek megteremteni, a két

rendszer előnyeit ötvözni annak érdekében, hogy
megkönnyítsék a pályázást. Az új pályázatokat a
LEADER Helyi Akciócsoportokon keresztül hirdetik majd
ki, és 2012-ben megnövelt, másfél milliárdos kerettel
indul újra a tanyafejlesztési program.
Várhatóan 2012. év tavaszán meghirdethetjük
a Mikrovállalkozások fejlesztése jogcímet, mely a
mikrovállalkozások számára nyújthat 60-65% intenzitású
támogatást. Térségünkben a rendelkezésre álló
mikrovállalkozás fejlesztésre fordítható keretösszeg
mintegy 368 millió forint.
A részletekkel kapcsolatban kérjük, figyeljék
honlapunkat: www.ktzve.hu

11

