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tájékoztatás beérkezett támogatási
kérelmekrôl

Megjelent a 118/2012. (XI.22.) VM rendelete az
EMVA-ból az egyes beruházási jogcímek esetén
nyújtandó támogatás elôlegﬁzetésrôl. Ez többek
közt érinti a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, a falumegújítás- és fejlesztés, a vidéki
örökség megôrzése, a turisztikai tevékenységek
ösztönzése, a LEADER, az IKSZT jogcímeket.
Elôlegre jogosult az az ügyfél, aki jogerôs helyt
adó/részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik, melyet a jóváhagyott összeg 30%-ának
mértékéig igényelhet. Elôleg egy támogatási
kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal vehetô igénybe és legkésôbb az utolsó kiﬁzetési
kérelem benyújtásával egyidejûleg köteles az ügyfél
elszámolni vele.
A jogszabály részletezi a feltételeket.

A 102/2012.(X.1.) VM rendelet falumegújítás ésfejlesztés felhívásra az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területérôl december 3-ig
28 db pályázat érkezett be. A támogatási igény:
364.337.063 Ft, míg a rendelkezésre álló keret:
145.340.993 Ft.
A 103/2012.(X.1.) VM rendelet a vidéki örökség
megôrzéséhez felhívásra egyesületünk tervezési
területérôl december 3-ig 8 pályázat érkezett be. A
támogatási igény: 168.221.603 Ft, míg a rendelkezésre álló keret: 85.150.514 Ft.

Falufejlesztés kerecsenyben
A Kerecseny Községért Közalapítvány EMVA III. tengely falufejlesztés pályázatból közel 10 millió forintot
fordított településük fejlesztésére 3 helyszínen. A
közösségi ház elôkertjébôl az I-II világháborús emlékmûvet áthelyezték a temetôbe, egy sokkal méltóbb
környezetbe. Az emlékmû helyét parkosították, a régi
kerítés elbontása után helyére sövényt telepítettek. A
temetôben is sor került parkosításra, a ravatalozóhoz
vezetô út térkövezésére, parkoló kiépítésére, a kerítés,
kapu, kisajtó cseréjére.
Harmadik helyszínként a millenniumi közparkban a sétautak kaptak térkôburkolatot.
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Elôlegigénylési lehetôség
nyertes pályázóknak

kamerarendszer orosztonyban
Orosztony Község Önkormányzata 2.500.000 Ft-ot
nyert a Leader pályázat „Biztonságosabb kistérséget” célterületén. Kamerákat helyeztek ki településük több pontján az utak, épületek megﬁgyelésére
a közbiztonság erôsítése céljából. A projekthez kapcsolódott fórum rendezése, melyet 2012. október
4-én tartottak a kultúrotthon nagytermében. A
tájékoztatón a Nagykanizsai Rendôrkapitányság
képviselôje elemezte a településen és a térségben
kialakult közbiztonság helyzetét. A kivitelezô ismertette a kamerahálózat és hangosbemondó rendszer kiépítését és annak mûködését. Kérdések,
válaszok hangzottak el a bûnmegelôzés és az oktató tevékenység fontosságáról, az együttmûködés
lehetôségeirôl.

2012. október 18-án Zalakomárban, az IKSZT épületében rendezték meg a „Vidékfejlesztési Akadémia” elôadás-sorozatának programját hálózatépítés témakörben. A Cseszt-Regélô Nonproﬁt Kft.
projektje Leader forrásból támogatott.

Megyer Csaba, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság osztályvezetôje kifejezte, hogy nyitottak az együttmûködésre a természeti értékek idegenforgalmi szempontú hasznosítása céljából, a
természeti értékeket nagyobb arányban bemutató
túrák, programok, fejlesztési tervek kidolgozásában.
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Víg Tamás, a Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség stratégiai vezetôje - beszélt
az idegenforgalom területén az elmúlt években
elindított és a legtöbb térségben mára vezetô szerepet betöltô TDM hálózatok kialakítási és mûködési
tapasztalatairól.
Bali Veronika, a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és
Információs Iroda vezetôje elôadásában bemutatta
a térség turizmusát. Több kezdeményezés indult,
köztük 3 egyesület alakult, hogy a turisztikai szolgáltatókat összefogják. A Tourinform Iroda tovább
szeretné erôsíteni a térségi kapcsolatokat, megtalálni azokat a lehetôségeket, amellyel kölcsönösen tudnák a szervezetek egymást segíteni az
idegenforgalom területen, melynek az együttmûködés és a hálózatban gondolkodás a kulcsa.

Hálózatépítés - helyi termék
2012. október 25-én Zalaszabaron, az IKSZT épületében rendezték meg a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása hálózatépítési programjának Leader
forrásból támogatott, második szakmai fórumát . „A
kistérség színe-java, Helyi termék hálózat kiépítése
a zalakarosi kistérségben” téma mintegy 40 fôt vonzott a vállalkozók, civil szervezetek képviselôi, polgármesterek, helyi termelôk, magánszemélyek
közül.
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Az érdeklôdô civil szervezetek képviselôi, vállalkozók, elôadást hallhattak Róka Bernadettôl, a
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonproﬁt Kft. projektmenedzserétôl. Bemutatásra
került a 3 országon átnyúló, 24 város (osztrák, magyar és szlovén kistérségi központok) - City Cooperation projekt, mint a hálózatépítés egy jó példája.
A partnerek a közel 5 éves program során több cél
közt kitûzték a határon átnyúló együttmûködés
erôsítését, a gazdaság élénkítését, aktív turisztikai
piaci értékesítést, kölcsönös városmarketinget.
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Hálózatépítés - turizmus

Vígh László, Felsôrajk Község polgármestere, országgyûlési képviselô beszélt településérôl, valamint arról, miért tartja a helyi terméket kitörési
pontnak.
Dr. Csikós Dóra, a Pacsai Kistérség munkaszervezetének vezetôje a felsôrajki termelôi piac megszervezését mutatta be. A piac nemcsak a vásárlásról szól, mert minden rendezvényhez kis kulturális program és gasztronómiai élvezet is tartozik.
A termelôket minden esetben „verbuválni” kell, de
náluk már kialakult az az 5-10 fôs termelôi bázis,
akikre mindig lehet számítani. Nem csak a termelôre, a fogyasztóra is kell ﬁgyelni: a vásárlók elsôdlegesen a középrétegbôl kerülnek ki, akik a
minôségi élelmiszereket keresik.
Parragi Péter, a CELODIN Zalai Alapítvány irodavezetôje beszélt a zalaszentgróti helyi termék bolt
indulásáról, a folyamatos, változatos kínálat kialakításainak nehézségeirôl. Szerinte a helyi termék elsôdlegesen nem üzlet, hanem elkötelezettség kérdése.
Kovács Ottó, nagyradai borász szerint a helyi terméknek nagyon hamar kialakul a törzsvásárlói köre,
és a termelônek is az éri meg legjobban, ha helyben
értékesít. Saját boraiból bemutatót, kóstolót is tartott, melyet a zalaszabari asszonyok bevált receptjeibôl készített sütemények egészítettek ki.

