Több a pályázati igény, mint a pénz
Interjú Szabadi Jánossal, a GEMARASK Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet
vezetőjével
Legutóbbi találkozásunkkor a pályázatok benyújtásának módjáról tájékoztatta lapunkat
Szabadi János. A Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének elnöke most a
pályázatok beérkezésének pillanatnyi állapotáról számolt be.
A helyi bíráló bizottság a rendelet megjelenését követő első ülését június 19-én tartotta. Itt az
addig gazdaság- és szolgáltatás-fejlesztésre beérkezett projekteket tárgyalta meg. Ezt
követően július 4-én, majd július 19-én üléseztek.
A következőre augusztus 8-án kerítenek sort. A június 17-től augusztus 31-ig tartó beadási
időszakra, összes pénzeinket figyelembe véve, szolgáltatás-fejlesztésre 158.252.230 forintot
fordíthatunk, gazdaságfejlesztésre 159.702.585 forintot. Az eddig beérkezett igények alapján
a július 4-i ülést követően az irányító hatóság a szolgáltatás-fejlesztéssel kapcsolatos pályázati
lehetőséget felfüggesztette, hiszen a lehetőséghez képest mintegy 204.375.915 forintnyi igény
érkezett be. Ez 29 százalékos többletet jelent. A gazdaságfejlesztésre ez idáig 195 millió forint
igény érkezett, ez a lehetőséghez képest 21 százalékkal több. Szóbeli információnk szerint az
irányító hatóság 30-35 százalék körül függeszti fel a pályázati lehetőségek beadását, mert az
elmúlt évek tapasztalata az, hogy a pályázatok 20-25 százaléka esik ki. A bírálati rendszer úgy
épül fel, hogy amennyiben a pályázat minden jogszabálynak megfelel, a beérkezési sorrendek
alapján részesülnek a pályázók támogatásban. Ezért engedhető meg, hogy több pályázatot
adjanak be - fogalmazott Szabadi János.
A munkaszervezet vezetője arról is tájékoztatott, hogy gazdaságfejlesztésre még augusztus 6ig tudnak pályázatokat befogadni. Szólt az elmúlt időszak történéseiről is. - A közelmúltban
két nagysikerű rendezvényt tartottunk térségünkben. Az egyik a Kiscsőszi Pajtafesztivál, a
másik a Somló Hangja Fesztivál volt. Mindkettő több ezer ember részvételével zajlott.
Reményeink szerint ezeket a programokat a jövőben is támogatni tudjuk. Sokan kérdezték az
elmúlt időszakban, hogy lesz-e Rába-hídi Vásár és Kulturális Találkozó. Sajnos ez ebben az
évben két okból elmarad. Az egyik az, hogy az eddigi, az előfinanszírozást biztosító
pénzintézetünk, megváltoztatta a megállapodást. Ezért másik pénzintézet után kellett
néznünk, ez viszont éppen a pályázati időszakra esett. Így az elnökség nem vállalta fel, hogy a
működés költségvetésének terhére finanszírozza meg a rendezvényt. A másik ok az, hogy a
pályázatok kiírását követően az összes munkatársunk ezekkel foglalkozott. Amennyiben
lehetőségünk nyílik rá, természetesen jövőre és a következő években szeretnénk megrendezni
a vásárt, hiszen - sokakkal ellentétben - én azt vallom, hogy akár a falunapi rendezvényeknek,
akár a több település összefogásával megvalósuló programoknak komoly szerepük van az
adott közösség, vagy közösségek életében. Egyrészt közösségépítő, másrészt
kapcsolatteremtő szerep, akár a különböző szférák közt is. Fontos, hogy ebben a rohanó,
folyton változó világban időt kell szakítani arra, hogy le tudjunk ülni, tudjunk pár szót váltani
egymással. Én tehát azokat erősítem, akik azt mondják, hogy ezekre a rendezvényekre
szükség van - fogalmazott a vidékfejlesztési egyesület munkaszervezetének elnöke.
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