Vidékfejlesztési pályázatok-Interjú Szabadi Jánossal, a GEMARASK Vidékfejlesztési
Egyesület munkaszervezet vezetőjével
Szeptember 30-án zárultak a Leader-pályázatok. Azóta megtörtént a beérkezettek elbírálása. A
GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület döntéshozó testülete felállította a rangsort. Erről
tájékoztatta lapunkat Szabadi János, az egyesület munkaszervezetének elnöke.
- Mivel az irányító hatóság a rangsorolást elfogadta, az elmúlt időszakban kiadhattuk a támogatói
határozatokat. 326 millió forintot osztottunk ki 56 pályázó között gazdaság- és szolgáltatás
fejlesztésre. Előbbire 43 millió forintos, utóbbira 10 millió forintos többletigény érkezett be. Ezeket
forráshiány miatt el kellene utasítani, ám a Vidékfejlesztési Minisztérium mellett működő irányító
hatóságtól olyan ígéretet kaptunk, hogy elképzelhető, hogy a hét, plusz forrásigényű pályázat is
támogatásban részesül. A napokban várjuk az ezzel kapcsolatos pozitív értesítést – fogalmazott
Szabadi János. Ez azért sem mindegy, mert a turisztikai pályázatot most írták ki, erre november 25.
és december 20. között lehet pályázatokat benyújtani. A munkaszervezet vezetője szerint az előbbi,
forráshiányos pályázatok közt olyan is van, ami egy az egyben ide is benyújtható. Szabadi János az
elmúlt időszak másik kiemelkedő eseményéről is beszámolt. - A romániai Tövishát LEADER
Egyesülettel való kapcsolatunkat is továbbfejlesztettük. Közösen adtunk be egy pályázatot a
Fiatalok lendületben projektre. Ennek keretében A hagyományok megőrzése és a fenntartható
fejlődés a 21. században elnevezéssel közös programot hajtottunk végre október 25. és november 1je között. Egyesületünktől tizenkilenc fiatal vett részt a romániai közösségépítő, kapcsolatfejlesztő
találkozáson. Személyüket az egyesülethez tartozó települések polgármesterei javasolták. Elsőként
a két egyesületben folyó munkával ismerkedtek, majd előadások hangzottak el arról, hogy a fiatalok
hogyan ítélik meg a lehetőségeit a hagyományok megőrzésének, fenntarthatóságának. Közös
projektek kidolgozására is sor került, és ismerkedtek az ottani kultúrával is. Kirándultak,
megtekintették a Szilágyság nevezetességeit, meglátogattak egy fazekas műhelyt, és – érdeklődési
körüknek megfelelően négy - félig önellátó, gyümölcs- és gabonatermesztő, tejtermelő, méhészettel
foglalkozó – gazdaságot is. Tartottunk workshopokat is, ezek keretében a fiatalok lehetséges
fejlesztési ötleteket, terveket dolgoztak ki és beszéltek meg – mondta el a munkaszervezet vezetője.
A látogatásról itthon kiadvány is készül, amiben a fiatalok beszámolnak arról, miként élték meg a
külföldi tapasztalatcserét. A kapcsolat továbbfejlesztése érdekében a GEMARA SK pályázatot nyújt
be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a nemzetközi kapcsolatok ápolása és
továbbfejlesztése céljából, egy másikat pedig a térségek közötti együttműködések elősegítése
céljából. Utóbbi keretén belül gyalogos és kerékpáros útvonalakat jelölnek ki. Szabadi János beszélt
a turisztikai pályázatok beadásának rendjéről is, feltételeiről is. Ezekkel kapcsolatban már megjelent
a 185/2013. (11.20.) számú MVH közlemény. - A turisztikai rendelet a pályázható négy célterületet
részletesen tartalmazza. Pályázatot adhatnak be természetes személyek, mikro-, kis- és
középvállalkozások, települési- és nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek és egyházak.
A támogatás mértéke kategóriától függően 60-65-100 százalékos. A támogatási kérelmeket postai
úton a GEMARA SK-hoz kell benyújtani. A megpályázható legmagasabb összeg 20 millió forint tájékoztatott a munkaszervezet elnöke.
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