MEGHÍVÓ
a LEADER Program átalakítását és felülvizsgálatát érintő munkaanyag
társadalmi vitájára

A TÁRSADALMI VITA CÉLJA: A vidékfejlesztési célok megvalósulásához a
2007-2013 közötti időszakban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
mintegy 262 milliárd forinttal járul hozzá. A fejlesztési elképzelések
kivitelezése során alapvető fontossággal bír a LEADER-megközelítés, a helyi
közösségek által stratégiába foglalt, alulról jövő kezdeményezések
megvalósítása.
A meghirdetett LEADER és vidékfejlesztési források területén mutatkozó
problémák (bonyolult, túlbürokratizált eljárásrend, indokolatlanul hosszadalmas
döntési folyamat stb.) miatt a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési
Államtitkársága, mint az ÚMVP Irányító Hatósága a LEADER program átalakítása
és felülvizsgálata érdekében, a Program félidejéhez érkezve, 2010. július 15-én
munkacsoport felállításáról határozott. A munkacsoport feladata a LEADER
egyszerűsítését, közismert problémáinak kijavítását célzó feltáró tanulmány
elkészítése volt.
Az elkészült dokumentumot a Vidékfejlesztési Államtitkárság 2010. október 28án társadalmi vitára bocsátotta. A főbb területek véleményezésére, megoldási
javaslatok megküldésére 2010. november 21-ig van lehetőség.
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. az Akciócsoport tagjainak,
Partnereinek és nem utolsó sorban Ügyfeleinek véleményét is szeretné
megismerni a LEADER Program eddigi működésével és tervezett
átalakításával kapcsolatosan, hogy ezen észrevételeket, építő jellegű
javaslatokat továbbíthassa az Irányító Hatóság részére. E célból
munkaszervezetünk konzultációt szervez.

A KONZULTÁCIÓ IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
Időpont: 2010. november 16. (kedd), du. 14.00 óra
Helyszín: Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. munkaszervezeti irodája
(5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.)
A KONZULTÁCIÓ TÉMÁI:
1. Nyilvánosság, számon kérhetőség, teljesítmény és teljesítésértékelés a
LEADER rendszerben:
2. Helyi Akciócsoport jogállása
3. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata és a pályázati felhívások
kidolgozása
4. LEADER pályázatok benyújtása
5. LEADER kérelemkezelési eljárás
6. Összeférhetetlenség szabályozása
7. Kis értékű projektekre vonatkozó speciális eljárási szabályok alkalmazása
8. A HACS-ok alapvető tevékenységi területeinek erősítése
9. LEADER jogcímek változtatásai, a nemzetközi és térségek közötti
együttműködési jogcím végrehajtási rendjének átalakítása
10. A terv, tanulmány, mint önálló jogcím megtartásának feltételei
11. Képzések
12. Egyéb észrevételek és javaslatok
A társadalmi vita céljáról részletesen az alábbi linkre kattintva tájékozódhat,
illetve e helyen a tárgyalt vitaanyagot is letöltheti, illetve véleményezheti.
http://korosokvolgye.hu/index.php?page=egyhir&id=165

Számítunk megtisztelő jelenlétére!
Tisztelettel:
Körösök Völgye Acs. Np. Kft.

