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Pályázati információk
Megjelentek az ÚMVP III. tengelyes intézkedései
Értesítjük a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagjait, hogy 2008. október 19-én léptek
hatályba az ÚMVP III. tengelyes intézkedései.
Ezek:
•

Falumegújítás és fejlesztés

•

Vidéki örökség megőrzése

•

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

•

Mikrovállalkozások fejlesztése

A 4 jogcím megjelent a Magyar Közlönyben, illetve olvasható az FVM honlapján is. Akik szeretnének pályázatot benyújtani, akkor jelentkezzenek a
területileg illetékes helyi vidékfejlesztési irodákban, vagy keressék az akciócsoport munkaszervezetét Tatán az Erzsébet tér 13. szám alatt. A munkaszervezet munkatársai tudnak segítséget nyújtani
a kérelmek kitöltésében, és a jogcímek, támogatások, űrlapok kitöltésében. De arra kérünk mindenkit, hogy tájékozódjanak előtte a rendeletekről,
hogy konkrét elképzelésekkel érkezzenek az irodába.

Egy ügyfél, ha támogatási kérelmet kíván benyújtani,
akkor rendelkeznie kell MVH-s regisztrációs számmal, melyet a megyei MVH hivatalokban (KomáromEsztergom megyeieknek: 2800, Tatabánya, Vértanúk
tere 1., a Fejér megyeieknek: 8000, Székesfehérvár,
Deák F. u. 7-9.) lehet kérni postai úton beküldött
G001-es formanyomtatványon.
Ezt követően kell felkeresni a Vértes-Gerecse Akciócsoport irodáját, hogy az ügyintézővel közösen töltsék fel az elektronikus felületre a kérelem adatlapjait
a beruházásnak és a jogcímnek megfelelően. Az Akciócsoport pedig kiállítja az un. pontozási jegyzőkönyvet, melyet az ügyfélnek a támogatási kérelem
adatlapjaival együtt kell postán megküldenie az
MVH megyeileg illetékes kirendeltségére. A támogatási kérelem pontszámáról születik egy határozat,
mely alapján támogatott vagy elutasított lesz az ügyfél kérelme.

A támogatási kérelemhez formanyomtatványokat
kell kitölteni, amik majd a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján lesznek elérhetőek.

Információk az IKSZT-ről
Linkek

Az FVM Irányító Hatósága azt a tájékoztatást adta, hogy első körben az országban közel 700 db pályázat érkezett be az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére kiírt pályázaton. Ennek benyújtási határideje 2008. szeptember 30-a volt.

www.vercse.hu

Az IH közleményében újból megnyitották a pályázati lehetőséget azokon a településeken, ahonnan nem érkezett be kérelem. Az újbóli benyújtási határidő 2008. október 31.

Hasznos

www.fvm.hu

A Vértes-Gerecse Akciócsoport nevében arra kérjük azokat, akik még szeretnének bewww.mvh.gov.hu nyújtani támogatási kérelmet, hogy jelezzék az illetékes helyi vidékfejlesztési irodákban, vagy közvetlenül a tatai HVI-ben. (2890, Tata, Erzsébet tér 13., tel.: 34/589-849
vagy 30/2000-955).
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére egy településen csak egy pályázónak lehetséges!
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Tervezzünk és fejlesszünk együtt!
Kirándultunk a Vértesi Natúrparkban
A Vértes-Gerecse 2008. tavaszán hirdette meg a
logo-és emblématervezéssel kapcsolatos rajzpályázatát, melynek keretében a pályázaton résztvevők
idén ősszel „vehették át” jutalmukat, a Vértesi Natúrparkba szervezett kirándulást. Közel 40 gyerek
vett részt 2008. október 7-én Csákváron ezen a jutalomkiránduláson, Gyermelyről, Csókakőről, Magyaralmásról és Zámolyról. Reggel 9 órakor a
Geszner-háznál, a
közalapítvány központjában megtekintettük a természettudományi kiállítást,
előadást hallhattunk,
mi is az a csíkvarsa,
hogyan alakult ki a
Baráczházy-barlang,
vagy hogy mi a tápláléka a vércsének és a parlagi sasnak. Az előadás
után a csapat lovaskocsikra szállt, hogy megnézzük
a ridegen tartott szürkemarha gulyát a Csíkvarsairéten. Magyarics Gábor, a közalapítvány munkatársa vezette az egész napos túrát, tőle megtudtuk,
hogy közel 500
szürkemarha tartózkodik kint a réten. Rajtuk kívül
láttunk még lovakat
és
vizibivalyokat is,
valamint a horizonton feltűnt egy
nagy kócsag is. A
pusztabuszos túra után, megtartva rövid ebédszünetünket, gyalogosan vágtunk neki a Haraszt-hegynek.
A tanösvény első állomásán a sziklai, mediterrán
klímára jellemző vegetációt figyelhettünk meg,
molyhos tölgyet, cserszömörcét és keleti gyertyánt,
ami Magyarországon csak itt fordul elő természetes
állományban. A gyerekek élvezték a túrát, könnyen
megmászták a magaslatokat, itt a kilátás mindenért
kárpótolt bennünket. Az őszi erdő és a sziklaormok,
a távoli faluk és Csákvár látképe bámulatos volt. A
hegyről leérkezve a faluban még megtekintettük a
Fazekas Emlékházat, majd Kodolányi Borbála fazekasnál a mesterséget élőben is meg lehetett figyelni.
A jutalomkirándulásról mindenki kellemesen elfáradva, élményekkel teli tért haza.

Hagyomány és vidék
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a
jövőt jelenti a vidéki térségeknek. A meghirdetett
rendeletek, és a jogcímek tartalma mind azt sugallja,
vágjunk bele olyan fejlesztésekbe, hogy szépüljenek
a falvak, a falusi turisztikai programkínálat bővüljön, erősödjenek meg a mikrovállalkozások, és működésük az uniós előírásoknak megfeleljen. A jogcímekben megfogalmazottak kecsegtetőek, de egyben
nagy odafigyelést is igényelnek. Hiszen át kell gondolnunk, mi a legfontosabb a
településünkön, mik azok az
apróbb fejlesztések, amik a
lakosokat szolgálják, és nem
utolsó sorban hogyan lehet
összekapcsolni ezekkel a projektekkel azt a bizonyos 37
települést, akik létrehozták a
Vértes-Gerecse Akciócsoportot.
Elkészült ezen év első felében
az a vidékfejlesztési stratégia, amit
szem előtt kell tartanunk. Megfogalmaztuk
benne,
hogy a Vértes és a
Gerecse természeti, történelmi és
kulturális értékei
közös erővel bírnak, így
a fejlett nagyvárosok
ölelésében kialakítható
egy vonzó és értékes vidéki élet. A fejlesztések
szem előtt tartják a helyben rendelkezésre álló
erőforrásokat (mind humán és mind a természeti erőforrásokra gondolva),
amiket hosszú távon kell fenntartanunk. A települések lakosságmegtartó-képessége azon múlik, hogy a
helyiek társadalmi és gazdasági előnyökhöz jutnak,
és érezzék úgy, hogy a fejlesztések nekik és értük
szólnak.
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Bemutatkoznak a Vértes-Gerecse Akciócsoport tagjai
Szákszend, a hosszúra nyúlt falu
A jelenleg 1585 lakosú Szákszend Szák és Szend egye- A település a templomok faluja is egyben, hiszen a két falusülésével jött létre 1984-ben. A két község összeépülérész összekapcsolásával a templomok is gyarapodtak.
sével, mintegy 5 km hosszú település alakult ki, mely
Komárom-Esztergom megye egyik leghosszabb községe. Településünk a Kisalföld és a Vértes találkozásánál
fekszik, határában jó minőségű termőföldek találhatók,
patakokkal tagoltan. Fő vízfolyásán a Szend-i éren szép
fekvésű tavakat alakítottak ki szorgalmas elődeink, jelenleg halas és horgász tóként üzemelnek.
Szák legkorábbi okleveles említése Zaak alakban 1281ből való, míg Szend település Zend néven 1421-ből
származó oklevélben található. A korábbi múltról avar
kori temető és római kori leletek tanúskodnak.
A török hódoltság alatt mindkét település elnéptelenedett. Benépesítésükre a XVII század első felében gróf
Nádasdy Ferenc révén Szákon evangélikus szlovákok,
Szenden az Esterházyak által református magyarok és
evangélikus szlovákok telepedtek le. Katolikusok a
XVIII. század közepén jelentek meg. Megélhetést a jó
minőségű termőföld biztosította
A helyi mezőgazdaság társas és egyéni vállalkozásain
kívül ma már elsősorban a környező városokban, a 2030 km-re lévő (Oroszlány, Tatabánya, Komárom, Mór,
Kisbér) ipari parkjainak cégei és a Vértesi Erőmű nyújtanak munkavállalási lehetőséget. A vállalatok saját járműveikkel szállítják dolgozóikat.
Településünkön átmenő országos közút forgalma kicsi,
melynek következtében településünk csendes, levegője
fekvésének és a határában lévő nagy kiterjedésű erdőknek köszönhetően tiszta. Lakosaink vendégszeretők
környezetükre igényesek.
Településünk infrastruktúrával teljes körűen ellátott. A
90-es évek közepétől a meglévő villamos energia és az
ivóvíz szolgáltatás mellett elkészült a gázvezeték, a telefonhálózat, a szennyvízcsatorna és a közösségi antennarendszer.
Az ezredfordulón megépült faluház nyújt méltó helyet a
különféle közösségi és családi rendezvényeknek, valamint az Internet-hozzáféréssel rendelkező iskolai és
községi könyvtárnak. A 2005-ben átadott új orvosi rendelő biztosítja a korszerű beteg és védőnői ellátást.
Gyermekeink nevelését és oktatását 2 csoportos óvoda
valamint 8 osztályos általános iskola biztosítja.
Forrás: www.oroszlany.hu
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Vértes-Gerecse
Akciócsoport
64 209 lakos
37+1 település
6 kistérség
37 önkormányzat
51 civil szervezet
33 vállalkozás

Vértes - Gerecse „Általél(r)ünk”,
kéz a kézben célhoz érünk!
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Államtitkári látogatás
Dr. Forgács Barnabás, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium szakállamtitkára, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetője tájékoztatót
tart az ÚMVP 2008. októberében megnyílt pályázati lehetőségeiről, valamint a LEADER program jelenlegi helyzetéről.
Ennek időpontja és helye: 2008. november 4. (kedd) 17 óra,
Réde, Művelődési Ház
A szakállamtitkár úr az elmúlt hetekben bejárta az ország minden megyéjét, hogy tájékoztatóját megtartsa, és személyesen
találkozzon a megalakult vidékfejlesztési akciócsoportok vezetőivel, tervezést koordináló csoportok tagjaival, a helyi vidékfejlesztési irodák vezetőivel és a munkaszervezet tagjaival.
A program népszerűsítése mellett a helyi tervezők elmondhatják észrevételeiket a programmal kapcsolatban, valamint a
már kihirdetett rendeletekkel kapcsolatban is.
Természetesen a tájékoztatóra minden megyei érdeklődőt várunk.
Tájékoztatjuk a Vértes-Gerecse tagokat, hogy október 29-én
vesszük át a LEADER-táblákat, ezután fogjuk kiosztani a településeken. (2 db-ot)

Európai Erdők Hete rendezvénysorozat
Az erdő nemzeti kincs, Magyarország azonban a jövőben sem mondhat le az optimális mértékű fakitermelésről - mondta Gráf József földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter.
A szaktárcavezető az Európai Erdők Hete idei programsorozatának a baranyai megyeszékhelyen tartott
rendezvényén hangsúlyozta: a 2004-ben elfogadott
nemzeti erdőtelepítési program hosszú távú céljaként
a következő 35-50 évben 686 ezer hektár új erdő telepítését tervezik, így a jelenlegi 20,1 százalékos hazai erdősültség az optimálisnak tartott 27 százalékosra nőhet.
Utalt rá, hogy ez az arány 1945-ben még 11,8 százalék volt, azóta összességében 750 ezer hektárral
emelkedett az erdőterületek nagysága. Magyarország
évente 80 millió tonna széndioxidot termel, a mostani program megvalósítása esetén a hazai erdők faanyagában évente megkötött 14-15 millió tonna
széndioxid mellett további 4,5-5 millió tonnát lehetne lekötni.

Gráf József hangoztatta ugyanakkor, hogy az optimális mértékű fakitermelésre a jövőben is nagy
szüksége lesz a nemzetgazdaságnak.
A fa természetes, megújítható nyersanyag- és energiaforrás. Az abból készült termékek előállítása
minden egyéb hasonló célú áruhoz képest kevesebb
energia felhasználásával és kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár - közölte.
A biomassza-programokkal kapcsolatban megjegyezte: arra kell ügyelni, hogy a telepítésekkel keletkező faállomány nagyobb legyen a kitermeltnél.
A biomassza-tüzelésre felhasznált faanyag jelenleg
csak mintegy 60 százaléka az újraképződő fatömegnek, s a 347 millió köbméter élőfa készlet évente 35 millió köbméterrel gyarapodik.
Az agrárminiszter kitért a kitermelés módjaira is.
Véleménye szerint a zöldszervezetek által gyakran
kritizált és a környezetet csúfító tarvágást lehetőleg
kerülni kell, de azokon a területeken, ahol egy időben ért be a faállomány, ez gyakran nem nélkülözhető.
Forrás: www.fvm.hu

