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2012. évi tagdíjbefizetés
Tájékoztatjuk egyesületünk tagjait, hogy a közgyûlés 2011. december 12-én határozott a 2012-es
tagdíjak mértékérôl, melyek a következôképpen
alakulnak:
Települési önkormányzat:
Kisebbségi önkormányzat:
Gazdasági szervezet:
Civil szervezet, magánszemély,
egyéni vállalkozók:

20.000 Ft
5.000 Ft
10.000 Ft
2.000 Ft

Befizetési határidô: 2012. március 31.

Élelmiszerüzlet felújítása Beleznán
Jakab Tiborné egyéni vállalkozó az ÚMVP (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) mikrovállalkozások
fejlesztése jogcímen nyert 3.975.936 Ft-ot még
2009-ben, amelynek keretében Belezna központjában megújult a falu lakosságát ellátó élelmiszerüzlet.
A beruházás keretében felújították az épület külső
homlokzatát, új, hôszigetelt nyílászárók kerültek elhelyezésre. Az idôsek és mozgáskorlátozottak közlekedését pedig akadálymentesített bejárat teszi
könnyebbé. A korszerûsített kereskedelmi egység
elôsegíti a lakossági szolgáltatások színvonalának
emelkedését és munkahelyet biztosít helyben.
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Tájékoztatjuk, hogy a tagdíj befizetése történhet
személyesen az ügyfélszolgálati irodán vagy banki
átutalással a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
74500358-11034641 sz. számlára. (Kérjük az utalásnál a befizetô pontos adatainak - név, cím - feltüntetését.) A számlát készpénzfizetés esetén
azonnal megkapják, átutalás esetén a jóváírást
követôen 8 napon belül postázzuk a befizetô
címére.

Üdülôház Murakeresztúron
Orbán László az ÚMVP turisztikai jogcímében indult
még 2008-ban, amelynek keretében falusi szálláshely kialakítására nyert 24.766.730 Ft-ot. A beruházás eredményeként Murakeresztúron egy régi
falusi házban 3 szobával 9 férôhely lett kialakítva,
konyhával, fürdôszobákkal, garázzsal és tárolókkal.
Az udvaron rekreációs eszközöket helyeztek el (7x3
m medence, napozóágyak, szauna, játék- és sporteszközök), mely a családi kikapcsolódást biztosítja.
Hagyományos ételek szabadtéri elkészítését komplett kerti konyha szolgálja. Egy fazekas korong kihelyezésével, helybeli fazekassal együttmûködésben
kézmûves tevékenység folytatására is alkalom nyílik.
Bôvebb információ:
www.muravendeghaz.hu
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3. tengelyen rendelkezésre álló szabad
források 2012-tôl
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Január közepén az egyesület 3 fôs delegációja Stájerországban járt, hogy négy osztrák LEADER szervezetet meglátogatva felmérje az együttmûködési
lehetôségeket. A látogatás központi témája a helyi
termék és a turizmus volt. A küldöttség járt csokoládé manufaktúrában, ahol egyedi igények alapján
ízesítik a csokoládét; megtekintett „üvegfalú húsüzemet”, ahol a látogatók még a füstölôkbe is betekinthetnek ipari kamerák segítségével. A Labonca
Biofarmon a ridegen tartott sertések tenyésztését,
majd a helyi termékboltban (70 féle húsáru) az értékesítés formáit mutatták be.
A helyi termék esetén elsôdlegesen a piacra jutást
támogatják Ausztriában. Fontos szerepet szánnak
a marketingnek (pl. helyi termék polcok kialakítása
vendéglátóhelyeken) és a rendezvényeknek. Hangsúlyozták, hogy kiemelten fontos a fogyasztói tudatformálás, hogy a vásárló keresse a „helyit”. A
fogyasztók felé ezért elsôsorban a biztonságos,
egészséges termék és a helyi termék fogalmának
összekapcsolását tartják fontosnak.
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Helyi termékre épülô hálózatépítô látogatás Kelet-Stájerországban

Befejezôdött a Vidékfejlesztési Akadémia
képzési része
Gelse - Januárban zárult a Cseszt Regélô Nonprofit
Kft. által szervezett „Vidékfejlesztési Akadémia” projektfejlesztô mûhelysorozata. Az 50 órás képzés
alatt a 19 résztvevô elméleti és gyakorlati ismereteket szerzett a pályázatírás alapjaiból. A képzés
általános projekttervezési ismereteken túl foglalkozott az internet alapú pályázati kitöltô programokkal,
a költségvetés tervezésével és a közbeszerzéssel is.
Az utolsó képzési napon az ismeretek összefoglalása mellett 8 projektötletet mutattak be a
résztvevôk, mint vizsgafeladatot. A mûhelymunkák
során készült „Princi Parti” program, majális, ifjúsági
szálláshely, és hagyományos ételek készítésével
foglalkozó képzési program.
A tanúsítványok átvételekor Kovács Károly, a Cseszt
Regélô Nonprofit Kft. vezetôje jelezte, hogy a képzéssel még nem zárul le a program. Három kisebb
konferenciára kerül sor április végéig, amelynek
keretében hazai jó gyakorlatokat, külföldi példákat
és pályázati tájékoztatásokat ismerhetnek meg az
események résztvevôi.

Beérkezett Leader pályázatok összesítése
Célterület megnevezése
Beérkezett
pályázatok száma
(db)

Fôlap alapján kalkulált
támogatási igény
(Ft)

Rendelkezésre álló
forrás
(Ft)

1 022 939 Vállalkozások piacra jutásának elôsegítése a marketing eszközeivel
8

5.671.080

17.370.272

1 022 953 Innovációs és tudásközpont létrehozása
1

22.999.181

23.000.000

1 022 946 Helyi termékre épülô bemutató helyek, látványmûhelyek kialakítása
2

18.733.080

55.000.000

1 023 022 „A jövô alkotómûhelyei” - képzések a közösségi és
vállalkozói ismeretek bôvítése érdekében
2

1.500.000

6.000.000

1 023 046 Közösségi programok (rendezvények)
9

19.955.425

21.000.000

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tervezési területén:

1 023 039 Hálózatok kiépítése a térség gazdasági, környezeti
és társadalmi felemelkedése érdekében

Jogcímek

1 023 183 Kulturális és szabadidôs szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése

(Euróban)

(Forintban)

8

Falumegújítás és fejlesztés
451.006 €

141.877.467 Ft

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
300.000 €

94.374.000 Ft

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
425.000 €

133.696.500 Ft

Vidéki örökség megôrzése, korszerûsítése
270.000 €

84.936.600 Ft

ÖSSZESEN
1.446.006 €

2

454.884.567 Ft

4.500.000

40.344.235

9.000.000

30.000.000

1 023 190 „Szívesen látjuk” - a térség turisztikai attrakcióinak,
rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése
4

44.998.711

55.000.000

1 023 428 Biztonságosabb kistérséget
11

20.737.293

10.000.000

1 023 206 „Értékek gyûjteménye” - szabadtéri vagy zárt kiállító
terek kialakítása, helyi gyûjtemények bemutathatóságának
elôsegítése
4

18.087.958

17.370.272

197.526.883

241.370.272

ÖSSZESEN
51

