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Honlapcímváltozás

tájékoztatás beérkezett támogatási
kérelmekről

Honlapunk elérhetősége és szerkezeti megosztása
2014. március 1-jétől megváltozott. Kérjük a jövőben az alábbi oldalon keresse a legfrissebb információkat egyesületünkről:

A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez jogcímre egyesületünk
területéről 13 db kérelem érkezett be, melyek feldolgozása még folyamatban van.
A támogatási igény: 196.185.862 Ft.
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ünnepélyes lEaDER eredményhirdetés

A szakmai előadás után a térség művészeti csoportjai varázsoltak ünnepi hangulatot a faluház nagytermébe. Fellépett Bróz Józsefné horvát népdalokkal,
a Mura Néptánccsoport horvát táncokkal, az Újudvari Népdalkör zalai népdalokkal, a Szepetneki Királyi Kórus karácsonyi dalokkal.
Az eseményt ünnepélyes eredményhirdetés zárta.
A 3. LEADER pályázati kör nyertesei részére V.
Németh Zsolt államtitkár és Ódor László elnök adta
át az elismerő okleveleket.
Kulináris élvezetként a térség ételeiből összeállított
állófogadás zárta a programot.

Ízkínáló

www.innovativdelzala.hu

Egyesületünk 2013. december 13-án, Murakeresztúron tartotta a LEADER pályázati kiírás 3.
körének ünnepélyes eredményhirdetését a faluház
nagytermében. A rendezvényt V. Németh Zsolt,
vidékfejlesztésért felelős államtitkár nyitotta meg;
előadásában részletesen beszélt a vidékfejlesztés
helyzetéről, jövőbeli elképzelésekről, az agrár- és
vidékfejlesztési támogatások alakulásáról. Beszédében kitért az eddig kiosztott forrásokra és a várható
pályázati kiírásokra. Véleménye szerint Zalában jó
példák vannak a turisztikai fejlesztésekre vagy más
közösségi kezdeményezésekre.

2014 februárjában „Ízkínáló” címmel reprezentatív szakácskönyvet jelentettünk meg. A nemzetközi program keretében összeállított kiadványban a térségben
élő háziasszonyok és főzés iránt rajongó férfiak receptjei segítségével mutatjuk be Zala megye helyi
gasztronómiai értékeit, amit osztrák partnerünk egy
őszi menüsorral egészített ki. A könyv egyesületünk
tagjai számára díjmentesen igényelhető a munkaszervezet irodájában; további példányok pedig
1000 Ft-os egységáron vásárolhatóak meg.
Jó főzést kívánunk mindenkinek!

2014. február 27-én megtartott közgyűlés - a települési önkormányzatok visszajelzései alapján - döntött a 2014-2020 közötti programozási időszakra
vonatkozó vidékfejlesztési feladatokba, a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésébe, valamint a
HFS tervezési területének előzetes elismerése kapcsán a tervezésbe bevont települések köréről.
A tervek szerint egyesületünk tevékenységében az
eddigi 46 helyett 41 település vesz részt.

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a
civil szektor képviselőivel értékelte a 2007-2013
közötti programozási időszak eredményeit Újudvaron. A tájékoztató fórumra a 33 civil szervezet
tagunkból 11 fogadta el a meghívást. A résztvevőket
Ódor László elnök köszöntötte. Bevezetőjében kiemelte, milyen fontos az összejövetel, mert az
együttműködést erősíteni kell. Az egyesület által
kezdeményezett elégedettségi felmérésben 8 szervezet vett részt. A felmérés kérdőívei még feldolgozás alatt állnak, azonban a civil szervezetek
vidékfejlesztésbe való bekapcsolódási lehetőségeiről már megállapíthatóak a következő tendenciák:
1. A térségben működő civil szervezetek közül
nagyon kevés azok száma, amelyek pénzügyileg
biztos alapokon állnak (nem szorulnak rendszeres
önkormányzati támogatásra).

3. A civil szervezeteknél nem állt rendelkezésre olyan
szakember gárda, hogy saját maguk összeállítsák a
pályázati anyagokat.
4. Az utófinanszírozás nem kedvezett a civil szervezetek által felvállalt projektek megvalósításának.
A tájékoztatót kötetlen beszélgetés zárta a jövőbeni
tervekről.

Egyesületünk a fenntartója a hivatalosan 2014. március 22-én megnyíló termelői piacnak. Helyszín: Zalakaros, Gyógyfürdő tér, a pavilonsorral szemben.
Nyitvatartás: egész évben 7-19 óráig. Kiemelt piaci
napok: szerda és szombat.
A nyitvatartás változik 7-17 órára, amikor a piaccal
szomszédos rendezvénytéren egy előre meghirdetett rendezvény napja van. A rendezvények időpontjáról az adott hónapra vonatkozóan a piacfelügyelő
tájékoztatja a termelőket, árusítókat.

Falufejlesztés Surdon
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2. A civil szervezetek nem voltak felkészülve az
EMVA pályázati rendszerére. (Nagyon pontos dokumentáció, minimális tűréshatár a megvalósításban.)

Zalakarosi termelői Piac nyitvatartása
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Civil fórum Újudvaron
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lEaDER szervezetünk újjáalakulása

Surd Község Önkormányzata 13.901.894 Ft támogatást nyert EMVA III. tengely 3. körös pályázati
időszakban falumegújítás jogcímen. 2012 novemberében nyújtották be támogatási kérelmüket a ravatalozó és a hivatal épületének felújítására; a
támogató határozatot 2013. június végén vették át;
a felújított épületek ünnepélyes átadására és felszentelésére pedig már október 30-án sor került. A
pályázaton elnyert és az önkormányzat által biztosított önerő összegéből megvalósult az önkormányzati hivatal épületének hőszigetelése, festése, nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése;
valamint a ravatalozó épület teljes tetőcseréje, a
fedett terasz felújítása, az épület külső festése,
belső felújítása. Elkészült a ravatalozó körüli térburkolás és akadálymentes rámpa, továbbá kialakításra került egy harangláb és urnafal.

