Indul a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és a projektötlet-gyűjtés
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó támogatások az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül 4 intézkedéscsoport (tengely)
mentén kerülnek felosztásra. A 2007-2013-as Európai Uniós költségvetési időszakban
mintegy 5 milliárd Euró, azaz közel 1300 milliárd Ft uniós forrás áll rendelkezésre a
mezőgazdaság, a vidéki környezet és a vidéki térségek fejlesztésére. Az ÚMVP célja a
versenyképes, a fenntartható fejlődést és gazdálkodást megalapozó mezőgazdaság
megteremtése, a vállalkozások sokszínűségének fenntartása, életképes birtokszerkezet és
racionális földhasználat ösztönzése, piaci szemlélet erősítése és a képzettségi szint emelése.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében készülő Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák (HVS) elsődleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra olyan
válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelő
fejlesztéshez, valamint elősegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását.
A HVS végrehajtása során elért eredmények, az országban, és a világban zajló társadalmi és
gazdasági folyamatok szükségessé teszik a HVS rendszeres felülvizsgálatát. Ez kiterjedhet a
főbb célokra, valamint az intézkedésekre.
A HVS időszakos felülvizsgálata, frissítése biztosítja, hogy az adott LEADER Helyi
Akciócsoport által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükröző
alapdokumentum legyen. Továbbá hozzájárulhat a LEADER program 2007-2013
programozási időszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is.
A Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület elsődleges feladata, hogy a HVS végrehajtását
sikeresen koordinálja, a támogatást igénylőket az előkészítés során információkkal segítse,
döntő szerepe van a támogatandó projektek kiválasztásában, értékelésében.
A tervezés során a helyi szereplőknek lehetősége van részt venni a felülvizsgálatban,
hogy a HVS valóban a helyi igényeket tükröző fejlesztéseket megalapozó, megfelelő helyi
támogatottsággal bíró dokumentum legyen.
Amennyiben Önnek is van ötlete, amelyet megvalósítana, amely a térség fejlődését
szolgálná, kérem, írja meg, és küldje el az alábbi címre 2011. március 10-ig:
Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
2301 Ráckeve, Pf. 32.
A projektötlet adatlap letölthető az Egyesület honlapjáról:
www.kisdunave.hu
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