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Csúcskitüntetésben részesült egyesületünk tagja, Dr. Czinki lászló
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Egyesületünk alakulásakor alelnöki teendőket is ellátó Dr. Czinki László Kisrécse-Kendlimajorban élő
és munkálkodó kertészmérnök, környezettervező,
falusi szállásadó. Ő képviselte Magyarországot
2013. június 25-én az Európai CSR Díj átadó ünnepségén Brüsszelben, miután az „Alapítvány a Nagykanizsai Attila úti Óvodáért” civil partnerével együtt
elnyerte az Európai CSR Fődíjat a kis- és középvállalkozások kategóriában.
Az Európai Bizottság által alapított, a társadalmi
felelősségvállalás kiemelkedő gyakorlatait népszerűsítő CSR Díj Európa 28 országában jutalmazza a
fenntartható fejlődés különösen innovatív megoldásait. A magyar díjak a Dürer Rendezvényházban Budapesten kerültek átadásra április 18-án az ott
rendezett CSR Piac keretén belül.
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nemzetiségi gasztro Show

EMva III. tengely 3. körös pályázati időszak nyertesei térségünkben
Falumegújítás és vidéki örökség jogcímen az érvényes pályázatok költségigénye meghaladta forrásainkat,
azonban az IH-tól igényelt forráskiegészítés lehetővé tette, hogy mindenkinek támogató illetve részben támogató határozatot küldhessünk ki 2013. június végén. Nyerteseink:
Pályázó neve

Dr. Czinki László és az Alapítvány kettős sikere
mögött több, mint 12 éves közös úttörőmunka rejlik,
amelynek értékét és jelentőségét a CSR szakmai
zsűrije is felismerte és méltatta azzal, hogy a projekt
kiemelkedő egyéni elköteleződésben, kitartásban,
együttműködésben és társadalmi hasznosságban.
Az együttműködés elindította az óvodaudvar teljes
átépítését és egy a fenntarthatóságon és környezettudatosságon alapuló személyiségformáló nevelés kidolgozását és alkalmazását, mely példaértékűvé vált. A korábbi beton udvaron a Zalai
Dombságra emlékeztető halmok közepette most
egy terjedelmes homokfelület ad lehetőséget nem
csak játszásra, hanem a szociális együttlét megismerésére is. A játékszereket faanyagból készítették,
létesült virágoskert, szőlőlugas, pergola, sövénylabirintus, szelektív hulladékgyűjtő hely és egy
konyha- és fűszerkert esővíztárolóval, napkollektoros aszalóval, komposztálóval.
Az óvodások rendszeresen megjelennek Czinkiénél
is, ahol belátást kapnak a falusi élet és a paraszti
gazdálkodás szokásaiba a szénabetakarításnál,
vagy az állatok etetésénél, a százéves parasztszoba, a régi asztalos műhely, a múzeum, vagy az
egérfogó-gyűjtemény megtekintésén keresztül.

www.innovativdelzala.extra.hu

www.innovativdelzala.extra.hu

Egyesületünk EMVA LEADER nemzetközi együttműködés pályázaton nyert „Tudatosan x 2” című,
helyi termékhez kötődő projektjének első állomása
volt Murakeresztúron.
A Keresztúr Nevű Települések Találkozója keretében
rendezték meg 2013. augusztus 9-én a „Nemzetiségi Gasztro Show”-t. A murakeresztúri asszonyok jóvoltában több, mint 20 Keresztúr nevű település delegációja és környékbeli érdeklődők
kaphattak ízelítőt a zalai paraszt- és muramenti
horvát ételekből.
A terítékre szinte minden felkerült, amit egy háziasszony ünnepi alkalmakkor kínál vendégeinek.
Sokan rácsodálkoztak a törött babra vagy a kelt
rétesre. Az ország keleti feléből érkező vendégeket
az aludttejes krumpliprósza készítési módja érdekelte legjobban. A kínálás és a kóstolgatás hamar
átalakult „térségek közötti recept börzévé”, amelyben lelkesen vett részt minden konyhaművészet
iránt fogékony látogató.
A rendezvény sikere is bizonyítja, mennyire fontos,
hogy hagyományos ételeinket minél többen ismerjék meg és készítsék el saját és családjuk örömére.
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Projekt címe

Helyszín

Falumegújítás jogcímen
Ravatalozó és emlékmű felújítás Alsórajkon
Balatonmagyaród településcentrum fejlesztése
Közösségi ház kialakítása Bocskán
Internet kávézó kialakítása
Sportpark építése
Gelsei Plébánia településkép javító fejlesztései
3 településen
"Múltat a jövőbe!" - Hosszúvölgy központ egységének
Hosszúvölgyért Egyesület
megújítása a hagyományőrzés szellemében
Murakeresztúri Római Katolikus Plébánia Teniszpálya kialakítása Murakeresztúron és
templom felújítása Fityeházán
Generációs park építése
Nagyrada Község Önkormányzat
Nagyrécsei Római Katolikus Egyházközség Plébánia hivatal külső felújítása
Ravatalozó felújítása és bővítése Rigyácon
Rigyác Község Önkormányzat
Falutörténetet bemutató állandó kiállító épület
Sand 2000 Közhasznú Egyesület
Településközpont épület, zöldfelület,
Sormás Község Önkormányzat
játszótér fejlesztés
A surdi ravatalozó és hivatal épület felújítása
Surd Község Önkormányzat
Szépüljön Szepetnek
Szepetneki Faluvédő-Faluszépítő
Egyesület
Zalakomár komplex megújítása a közösségi terek
Zalakomár Község Önkormányzat
növelésével
Zalamerenyei községi ház szabadtéri elemeinek
Zalamerenye Község Önkormányzat
fejlesztése
Alsórajk Község Önkormányzat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Bocska Község Önkormányzat
Csapi Község Önkormányzat.
Garabonc Község Önkormányzat
Gelsei Plébánia

Alsórajk
Balatonmagyaród
Bocska
Csapi
Garabonc
Gelse, Gelsesziget,
Kilimán
Hosszúvölgy

Jóváhagyott
támogatás
összege (Ft)
3.651.295
16.447.261
14.449.103
14.420.311
6.000.000
8.934.214
2.564.028

Murakeresztúr, Fityeház 18.197.972
Nagyrada
Nagyrécse
Rigyác
Sand
Sormás

7.398.693
13.204.127
5.032.742
15.000.002
7.536.004

Surd
Szepetnek

13.901.894
24.000.005

Zalakomár

22.600.694

Zalamerenye

11.292.083

Galambok
Galambok
Homokkomárom
Szepetnek
Újudvar

23.621.625
24.095.724
19.881.143
15.374.427
21.774.259

Zalaszentbalázs

24.547.702

Surd

17.829.728

vidéki örökség jogcímen
Római katolikus plébánia felújítása
Galamboki Plébánia
Galamboki református templom felújítása
Galamboki Református Egyházközség
Homokkomáromi régi kolostor megújítása
Nyolc Boldogság Közösség
Szepetneki Római Katolikus Egyházközség Szepetneki r.k. templom külső felújítása
Megújul az újudvari templom
Római Katolikus Egyházközség
Újudvar
Országos védelem alatt álló templom felújítása
Római Katolikus Egyházközség
Zalaszentbalázs
Surdi evangélikus templom felújítása
Surdi Evangélikus Egyházközség

HírlEvél
gyermektábor vidékfejlesztési forrásból
Zalaszabarban
Az EMVA III. tengely 4. körös pályázati időszak nyertesei közt szerepelt a Holnapocska Tábor Kft. A
főleg jótékonysági célokat szolgáló beruházást
2013. július 30-án avatták fel Zalaszabarban, amelynek keretében elsősorban gyógyulófélben lévő és
hátrányos helyzetű gyerekek számára létesített épületben 8 szoba épült 45 férőhellyel. A Holnapocska Tábor a játékosságra, a derűlátásra és az önzetlenségre épít. A megelevenedett gyermekrajzhoz
hasonlatos tábor olyan gyerekeknek kínál holnapot
és reményt, akik éppen ennek vannak híján.
A közel 25 millió Ft-os támogatás segítségével az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén modern körülmények, családias hangulat és
a zalai táj szépségei várják a gyerekeket. A táborozók az állattartással, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel is megismerkedhetnek, emellett kalandpark,
gokart pálya, kézműves műhelyek kínálnak kikapcsolódást.
Szabadics Zoltán ügyvezetőtől tudtuk meg, hogy a
tanévkezdésig több turnusban kb. 200 diákot fogadtak, közülük minden második térítésmentesen
nyaralhatott. Felügyeletükre négy főállású pedagógust foglalkoztattak, és több mint 30 önkéntes is
részt vett a programokban.
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Projektgazdák ﬁgyelmébe!

lEaDEr 3. körös pályázatok feldolgozása

2013. augusztus 1. és december 31. között benyújtandó kiﬁzetési kérelemhez kapcsolódó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban:
MVH) közlemények:

A LEADER pályázás folyamatában a HBB által támogatott projektjavaslatok alapján kidolgozott pályázatok
nem mindegyikét tudták az ügyfelek elektronikusan feltölteni, mert az Irányító Hatóság forráskimerülésre való
tekintettel felfüggesztette a benyújtás lehetőségét, amikor az igényelt támogatási összeg meghaladta az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület rendelkezésére álló forrását.
A pályázatok ügyintézését munkaszervezetünk szeptember elején befejezte. A határozatok kiküldésére
várhatóan 1 hónapon belül kerül sor.

Falumegújítás és -fejlesztés:
114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
Vidéki örökség megőrzése:
111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
Mikrovállalkozások fejlesztése:
113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
Turisztikai tevékenységek ösztönzése:
112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény
LEADER program:
110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény
FONTOS SZABáLyOK:
Kiﬁzetési kérelmet az MVH által kibocsátott jogerős
támogatási határozattal rendelkező ügyfelek kizárólag elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott
elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.
Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal
nyújtható be kiﬁzetési kérelem. Egy kiﬁzetési kérelem benyújtási időszakban több kérelem is benyújtható, amennyiben:
• a két kiﬁzetési kérelem benyújtása között
legalább három hónap eltelt, vagy
• a kiﬁzetési kérelmére hozott döntést az MVH
közölte az ügyféllel, vagy
• az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét
legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja.
A benyújtott kiﬁzetési kérelmek számába beleszámít:
• a helyt adó vagy részben helyt adó határozattal
lezárt kiﬁzetési kérelem,
• az érdemi vizsgálat során elutasított kiﬁzetési
kérelem.
A kiﬁzetési kérelmek benyújtásának módja elektronikus, ezért kiemelten fontos az, hogy az ügyfelek
rendelkezzenek az elektronikus felületen végzendő
munkához szükséges jelszavakkal, ügyfélkapus
hozzáférésekkel!

HBB által támogatott
projektadatlapok
száma (db)

Elektronikus úton feltöltött,
záradékolt, ügyintézett
pályázatok száma (db)

Záradékolt pályázatok
igényelt támogatási
összege (Ft)

1. „Szívesen látjuk” - a térség turisztikai
attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek
kialakítása, fejlesztése

3

2

72.318.008

2. „Csalogató Térség”
Turisztikai jellegű közösségi fejlesztések

8

4

60.982.213

5. Helyi termékre épülő bemutató helyek,
látványműhelyek kialakítása

6

5

70.713.880

6. Térségi mikrovállalkozások fejlesztése
együttműködéssel

13

12

149.831.187

ÖSSZESEn

30

23

353.845.288

5

5

21.449.564

4. Helyi közösség fejlődése érdekében közösségi
terek kialakítása, közösségi programok,
közösségi ismeretszerzés bővítése

10

7

71.994.236

ÖSSZESEn

15

12

93.443.800

lEaDEr intézkedés
megnevezése

gazdaságfejlesztés keret: 178.764.709 Ft
3. Biztonságosabb, informáltabb térséget

Szolgáltatásfejlesztés keret: 125.450.110 Ft

váljunk tudatossá!
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
„Tudatosan x 2” című projektjével nyert az EMVA
LEADER nemzetközi együttműködés pályázaton. A
program megvalósításban résztvevő partnerek a
LAG Oststeirisches Thermenland Lafnitztal Ausztriából és Zalakaros Város Önkormányzata magyar
oldalról.
Egyesületünk a helyi termék piacra jutásának elősegítése érdekében többoldalú folyamatot indít a
térségben. A projekt keretében népszerűsítő rendezvénysorozat valósul meg 8 helyszínen 2014 augusztusáig. Minden rendezvényen ízelítőt kaphatnak a résztvevők Dél-Zala kulturális hagyományaiból, helyi ízeiből, a térségben előállított termékekből.

A tevékenységek között szerepel több kiadvány (pl.
szakácskönyv, termékkatalógus) és népszerűsítő
kisﬁlm elkészítése.
Legfontosabb beruházás a zalakarosi termelői piac
kialakítása, amely 19 elárusító helyen tudja majd fogadni a termelőket és kézműveseket.
Több alkalommal aktív részvételre hívjuk a térség
lakosságát, mert szeretnénk felmérni a térség fogyasztói szokásait, közkincsé tenni gasztronómiai
hagyományait, szélesebb körben bemutatni a
térség helyi termékeit, turisztikai szolgáltatóit.
Tartson velünk! Kövesse nyomon a fejlesztést honlapunkon (www. innovativdelzala.extra.hu)!

