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tájékoztatás beérkezett támogatási
kérelmekrôl
A 47/2012 (V.11.) VM rendelet mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére felhívásra az Innovatív
Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területéről
18 pályázat érkezett be. A támogatási igény:
230.016.704 Ft, míg a rendelkezésre álló keret:
94.374.000 Ft.
Az 52/2012 (VI.8.) VM rendelet a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez felhívásra egyesületünk
tervezési területéről 13 pályázat érkezett be. A támogatási igény: 234.928.628 Ft, míg a rendelkezésre álló keret: 133.696.500 Ft.

EMVA támogatásból hozott létre új közösségi teret a
Belezna Községért Közalapítvány. A beruházásra és
működtetésre elnyert támogatás összege több, mint
52 millió Ft. Az Integrált közösségi és szolgáltató tér
2012. augusztus 1-től várja a látogatókat. Az egykori
általános iskola földszintjén kialakított helyiségekben
helyet kaptak a civil szervezetek, üzlethelyiségek kerültek kialakításra a helyi vállalkozók támogatása
érdekében, valamint egy helyiségben internethozzáférés áll az érdeklődők rendelkezésére. Céljuk, hogy
a település lakói számára olyan programokat szervezzenek, amely a szabadidő hasznos eltöltését segíti
elő. Ennek keretében tájékoztató és ismeretterjesztő
előadásokat, egészségfejlesztési programokat szerveznek, könyvtári szolgáltatás vehető igénybe.
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Új szolgáltatás Beleznán

Családi élmény- és kalandpark
Zalaszabaron
Nagy siker volt a nyitónap a zalaszabari, családi
élmény és kalandparkban. A meghívott felnőtt
vendégek mellett izgalommal várta a megnyitást az
a 30 gyógyulófélben lévő, daganatos beteg gyermek, akik a Holnapocska tábor lakói voltak.
A hivatalos átadási ceremóniát, rövid beszédeket
követően birtokba is vették a játékteret. Jó volt látni,
mekkora örömmel és bátorsággal próbálják sorra a
kötélpályát, az íjászkodást, és hangos csatakiáltásokkal vetették magukat a lézerharc pálya védelmei
közé. A gyerekek körében nagy sikert arattak a
területen lévő kisállatok, és mindenkit elbűvölt a
csodás természeti környezet is.
A létesítmény a „Szívesen látjuk - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése” célterületen kiírt LEADER támogatásból valósulhatott meg.
A Szabar és Vidéke Kft. által elnyert 15 millió Ft támogatásból megépültek az említett kötélpálya elemei, s megvalósult egy komplett íjászpálya,
lézerharcpálya, egy strandröplabda- és egy futballpálya, valamint a kikapcsolódáshoz szükséges
egyéb elemek, így szalonnasütők. A terület
megvilágítását környezetbarát, napelemes lámpák
biztosítják.
Az élménypark várja vendégeit.
Bôvebb információ:
www.zoborikalandozoo.hu
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Kerecseny, Kilimán és Gelse nagy fába vágta a fejszéjét a tavalyi évben. Együttműködés keretében a
3 településre kiterjedő fesztiválsorozatra pályáztak
a LEADER program keretében, aminek összefogója
a Gelsei Őszikék Pávakör Egyesület volt. A kölcsönös előnyöket kihasználva meglévő, közösségi
programjaikra és hagyományaikra építve július
közepétől augusztus végéig megmozgatták a Principális mentén élő szórakozni, kikapcsolódni vágyó
közönségeket.
kerecsenyben Réti Alfréd, polgármester vezérletével
ÖKO Fesztivál zajlott 2012. július 29-én. „Könnyű
dolgunk van – nyilatkozta a polgármester –, a rendezvénynek vannak már jól bejáratott elemei. A
LEADER pályázat segítségével a közönségvonzó
programok színvonalát emelhettük, így a Kredenc
Együttes zenés estjén több százan szórakozhattak
önfeledten.”
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élmény és közösség – Három falu összefogására épülô fesztiválok

augusztus 4-én zajlott, kicsik és nagyok együtt szórakoztak. Felléptek térségi amatőr együttesek, így a
pályázatot jegyző Gelsei Őszikék Pávakör kórusa is.
Zsilaveczné Kövesi Bernadett, egyesületi elnök szerint a jó kommunikáció megkönnyíti az együttműködést.
A pályázat minden szakaszában, különösen a megvalósítás megtervezésében eredményesen tudtak
együtt dolgozni a települési önkormányzatokkal.

változás az ÚMvP arculati elemekben
Felhívjuk minden kedvezményezett ﬁgyelmét, hogy
új arculati elemek használata 2012. augusztus 15től kötelező. Ez az oka a hírlevelünk arculatában
történt változásnak is.
A 97/2012 (VIII.15.) IH Közlemény „A Darányi Ignác
Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről” tájékoztató tartalmazza az
új arculati elemeket.
Bôvebben: www.kormany.hu

Helyi gazdaság erôsítése osztrák partneri
együttmûködés keretében

kilimán kezdő a fesztiválszervezésben. Pusztai Szabolcs polgármester szerint hasznukra vált, hogy
gyakorlott partnerekkel működtek közre a megvalósításban. A Családi Fesztivál során, amely
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gelsén augusztus 25-én és 26-án, a 7 Ördög Fesztivál keretében emlékeztek meg a település törökkori
hagyományairól. A fellépő, amatőr, kulturális csoportok gyönyörű népdalokkal szórakoztatták a
közönséget. Az első nap ﬁnanszírozását biztosította
LEADER forrás. Ennek segítségével rövid időre
megelevenedett a végvári élet, volt vitézlő oskola
kicsiknek, török ételbemutató a haspártiaknak,
hastánc bemutató a szebbik nem kedvelőinek, de a
legfontosabb esemény a 7 Ördög legenda megelevenítése volt.

Egyesületünk 2012 januárjában Kelet-Stájer előkészítő látogatás alkalmával részletesen megismerkedett 4 LEADER térség fejlesztéseivel.
A meglátogatott szervezetek közül szervezetünk
oststeirishes thermenland lafnitzal lag-gal írt alá
együttműködésre vonatkozó előzetes megállapodást. A látogatás folytatásaként 2012. június
25-én az osztrák HACS képviselői jártak
térségünkben és felmérték, hogy a magyar fél hol
tart a vidéki gazdaság erősítésében. A jó hangulatú
találkozón az osztrák fél megtekintette az alsórajki
virágföld-csomagolót, a zalaszabari Baán pincét, a
garabonci Kránicz Borházat és a murakeresztúri
faluházat. Murakeresztúron a Rozmaring Asszonykórus közreműködésével betekintést kaphattak a
horvát és magyar nyelvű népdalkincsbe, s jó gazdasszonyként lakomát is kerítettek helyi gasztronómiai sajátosságokból.
Mint azt mindkét szervezet vezetői hangsúlyozták,
az eddig látottak alapján van mit tanulni egymástól,
s a közös tevékenység további fejlesztési területek
bevonását teszi lehetővé.

