Új Leader-pályázati rendszer
A Leaderen belül benyújtásra kerültek a vidéki örökség-pályázatok, megtörténtek a helyszíni
szemlék, folytatódik az ügyintézés. Minderről Szabadi János, a GEMARA SK
Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének elnöke tájékoztatott.
_ A munkaszervezetre vonatkozó pályázati ügyintézést befejeztük, a pályázatok folyamatosan
átadásra kerültek a megyei mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz, innen kerülnek
tovább a központi MVH-hoz igazgatói felülvizsgálatra. A folyamat várható befejezése április
közepe-vége. Ezt követően készíthetünk egy előzetes rangsort, amit az irányító hatóság abból
a szempontból vizsgál, hogy van-e hozzárendelt forrás. Ezután a helyi bíráló bizottság dönt a
pályázatokról, majd ezt követően kerül sor a határozatok kiadására, körülbelül május közepén.
Az eddigi eredmények alapján falufejlesztésre a tervezett több mint negyvenkettőmillióra
harminckétmilliós pályázati igény jelentkezik, a vidéki örökség ötvenmilliójára pedig
ötvenkilencmilliós az igény. Amennyiben az irányító hatóság engedélyezi a III-as tengelyen
belül a két jogcím között a forrás átcsoportosítását, akkor a jó pályázati igényeket ki tudjuk
elégíteni _ fogalmazott a munkaszervezet elnöke. Elmondta azt is, hogy az irányító hatóság a
16/2013 (III. 06.) közleményében a Leader-program harmadik pályázati köréhez
kapcsolódóan előírta a helyi vidékfejlesztési stratégiák felülvizsgálatát. Ezt két ok tette
szükségessé: egyrészt az, hogy az utolsó felülvizsgálat 2011-ben történt, azóta változott a
térség társadalmi-gazdasági helyzete, másrészt az irányító hatóság egyszerűsíteni szeretné a
pályázati rendszert. Ezzel egyidejűleg a helyi bíráló bizottságnak nagyobb döntési
szabadságot akar adni a pályázatok elbírálásában.
- A hatóság március 19-én és 20-án országos képzést tartott a témában az érintett
munkaszervezeteknek. A felülvizsgálat április 12-ig tart, akkor kell a közgyűlés által
elfogadott intézkedési tervet jóváhagyásra benyújtani az irányító hatóságnak. A stratégiák
vizsgálatának a célja, hogy megfelelnek-e az európai jognak, illetve annak a követelménynek,
hogy az intézkedések megvalósítása valóban segíti-e a célkitűzések, másrészt a jövőkép
megvalósulását. Erről tájékoztattuk a területünkön lévő önkormányzatokat, vállalkozásokat,
civil szervezeteket, őstermelőket, soron következő fórumunk április 3-án Dobán lesz - mondta
Szabadi János, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy megváltozik a pályázatok beadási rendje
is. A helyi vidékfejlesztési stratégia elfogadását követően projekt adatlapot kell, lehet
benyújtani a szervezethez. Ez az általános adatok mellett tartalmazza a projekt célját, a
fejlesztés irányát is. A helyi bíráló bizottság feladata, hogy az adatlapon szereplő ismertető
alapján eldöntse azt, hogy illeszkedik-e a helyi vidékfejlesztési stratégia célterületeinek a
megvalósításához. Ha igen, akkor olyan nyilatkozatot ad ki, ami alapján a pályázó elkészítheti
a végső projektet. A folyamatos beadási dátum 2013. június 3-tól augusztus 31-ig tart. A
pályázatokat a helyi bíráló bizottság a beérkezés sorrendjében bírálja el. Mindettől azt várjuk,
hogy a benyújtástól a bírálatig eddig eltelt hathónapnyi idő jelentősen, négy hónapra
csökkenjen. Itt tehát fontos a pályázó gyorsasága.
- Mindemellett készülünk az agrárexpóra is, amin vendégként részt vesz az erdélyi Tövishát
Leader Egyesület is. Szintén a mi standunkon mutatkozik be a Somló és Környéke Borút
Egyesület, illetve a Balatonfüred és Térsége Borút Egyesület is, hiszen a partnerséget is
fontosnak tartjuk - tájékoztatott a munkaszervezet elnöke.
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