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Az EMVA III. tengely negyedik kör 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
alapján a falumegújításra és –fejlesztésre, a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján pedig a vidéki örökség megőrzésére 2012. október 15.
és november 30. között lehetett támogatási kérelmet benyújtani.
Falufejlesztésre 8 településről 9 db kérelem érkezett be, az igényelt támogatási összeg: 260.454.078,- Ft.
Vidéki örökség jogcímre 5 településről 6 db kérelem érkezett
be, az igényelt támogatási összeg: 204.192.483,- Ft.
A kérelmek alapjogosultsági vizsgálata után 2 db kérelem elutasításra került, az A/1 ügyintézés lezárult 2013. január 23-án. A hiánypótló levelek kipostázása megtörtént. Az előzetes helyszíni szemlék
2013. január 30-án lezárultak. A hiánypótlások visszaérkezése és
ügyintézése után a folyamat értékelési szakaszba lép, mellyel kapcsolatban ügyintézőink nyíregyházi képzésen vesznek majd részt.
Tájékoztató a 2013. évi LEADER pályázati lehetőségről!
2012. november 27-én érkezett a tájékoztatás az IH-tól, hogy az
EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága a „kiegészítő LEADER keret” terhére további fejlesztési, és az ahhoz tartozó működési források allokálásáról döntött. Az IH által kiosztott működési
forrás: 23.048.584,- Ft. A kiegészítő fejlesztési forrás: 142.566.745,- Ft.
A fentiek alapján 2013. évben 271 536 542,- Ft LEADER (IV. tengely) forrás áll rendelkezésre vidékfejlesztési jellegű projektek támogatására. Várhatóan 2013. május-június hónaptól lehet majd
pályázni az ígéretek szerint könnyített eljárásrend alapján. Az IH új,
már a 2014-20-as időszakban alkalmazni kívánt jogszabályi változások alapján tervezi kiírni a pályázási lehetőséget. LEADER-szerű
projektek, pl. helyi termékfejlesztés, hagyományőrzéssel összefüggő képzések, rendezvények stb. nyerhetnek el majd támogatást,
vállalkozási illetve közösségfejlesztési jogcím alapon. Rákóczifalva
is a kedvezményezett települések közé tartozik.
Márminálunk Delikátesz hírek
Elérhető árakon, megfelelő és megbízható, hazai, kiváló minőségű helyi termékeket, turisztikai lehetőségeket szeretnénk bemutatni
térségünkből, ezért 2011. decemberében együttműködésre léptünk
a Harmónia Delikátesz Kft.-vel. Több hónapos előkészítő munka
után 2012. szeptember hónapban megnyílt a „Márminálunk” Organikus Delikátesz elnevezésű helyi termékeket népszerűsítő üzlet
Budapesten (IV. ker. Lebstück Mária u. 10). Havi rendszerességgel
promótáljuk térségünket illetve Egyesületünket az üzletben.
2012. december hónapban a KTZVE munkatársa, Benke Zsuzsanna volt a kicsik és a nagyok segítségére abban, hogy a szülőknek,
barátnőknek minél szebb ékszereket (karlánc, nyaklánc) és karácsonyfadíszeket készíthessenek a résztvevők. 2013. január hónapban
a farsangi készülődés jegyében huszárcsákót, koronát készíthettek
az érdeklődők, valamint farsangi arcfestéssel vártuk a kicsiket. 2013.
február 2-án az újszászi Liliom Néptánc Hagyományőrző Egyesület
jászsági népviseleteket mutat be, hagyományokat ismertet. Népszerűsítő sorozatunkat folytatva térségünk helyben készült termékeit és
hagyományokat őrző szervezeteit tervezzük bemutatni márciusban
és áprilisban is. Várjuk azon helyi termékesek, illetve hagyományőrzők
jelentkezését, akik a helyhez illeszkedő programot kínálnának, és vállalják a budapesti bemutatkozást.
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