2010. augusztus II. évf. 8. szám

Megújul a vidékfejlesztés…
Változások az Irányító Hatóságnál és az
MVH-nál

Az immár volt Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
összevonásából jött létre a Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbra is www.fvm.gov.hu). A minisztérium vezetője Dr. Fazekas Sándor (korábban Karcag polgármestere), V. Németh Zsolt
vidékfejlesztési államtitkár és Búsi Lajos helyettes államtitkár,
aki egyben az Irányító Hatóság (IH) vezetője is.
Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál Margittai
Miklós elnök nyugdíjba ment, az új elnök Palkovics Péter lett.
Az akciócsoportokkal szintén kapcsolatban álló Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet is új vezetőt kapott, Dr.
Mikula Lajos személyében, aki a főigazgatói szék mellett a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára is lett. Dr. Mikula Lajos
2010. július 30-án Alsópáhokon tartott tájékoztatót, melyen
az alábbiak hangzottak el (vázlatosan):
- „Sok probléma van a vidékfejlesztésben, mely megoldásra vár;
- még semmi sem biztos, majd év végére alakul ki az új rendszer;
- csak 2011-ben lehet benyújtani III. és IV. tengelyes pályázatot;
- HVI-k finanszírozását felfüggesztették;
- a VKSZI nem tekinti érvényesnek a szerződést, melyet a HVI
címbirtokosokkal aláírt;
- 2010. július 15-től augusztus 31-ig egy LEADER munkabizottság dolgozik, mely 6 tagból áll;
- MVH – MNVH Leader szakosztály - IH - Finta István - VKSZI
(Eperjesi Tamás) – Szabados Zsuzsanna
A munkabizottság titkára Fejes István. A munkabizottságot a
VKSZI irányítja. A munkabizottság által feldolgozandó témák:
HACS feladatai, pályázat vagy kérelem, határozat vagy támogatási szerződés, döntési jogkörök – bírálati szempontok,
HACS és LEADER finanszírozás, előleg kérdése. Az MNVH-t át
kell alakítani!”
A szeptember végén megrendezésre kerülő Magyar Vidék
Napján tervezik „kihirdetni” az új vidékfejlesztési tervet, és valószínűleg év végéig eltart az átalakítás.
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Lezárult a kérelemkezelés
a III. tengelyes
támogatási kérelmeknél
A 2009. decemberében benyújtott III. tengelyes kérelmek feldolgozását 2010. januárjában kezdődött, a hónap elején vált elérhetővé az iktató felület, majd a hónap közepén
a szkennelést is elkezdhették az akciócsoportok munkaszervezetei. Rögzítői felület
sajnos csak 2010. február 1-től állt rendelkezésre. Az A1-es felület pedig március végére
készült el, így a kötelező oktatást követően
áprilisban kezdődhetett el a kérelmek A1-es
ügyintézése (hiánypótlás, előzetes helyszíni
szemlék).
Örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, szeptember első hetére valamennyi, a VértesGerecse Közösséghez benyújtott III tengelyes
kérelem, azaz a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, a Turisztikai tevékenység
ösztönzése és a Falumegújítás és fejlesztés ,
valamint a Vidéki örökség megőrzésére jogcímekre beérkezett pályázatok lezárásra kerültek és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal felülvizsgálatára, valamint az Irányító
Hatóság jóváhagyására várnak.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
vizsgálja, hogy megfelelően történt a kérelemkezelés és az értékelés. Amint Budapesten is jóváhagyják, összeülhet a Vértes-Gerecse Közösség elnöksége és dönthet a kialakult
előzetes támogatási rangsorokról. A kérelemkezelés lezárása után jelenleg 8 turisztikás, 14 falumegújításra, 19 mikrovállalkozási
és 25 Vidéki örökség megőrzésére benyújtott kérelem van versenyben.

Útmutató a módosított
kistermelői rendelet
alkalmazásához
Hasznos információkkal segíti a gazdákat
a Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztató kiadványa. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés
feltételeiről szóló 52/2010 (IV. 30.) FVM
rendelet és az azt módosító 4/2010 (VII.
5.) VM rendelet használatához ajánljuk a
következő útmutatót, mely a következő
linkre kattintva érhető el
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=10
04&articleID=16025&ctag=articlelist&iid=1
Forrás: VM - Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály
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Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott rendezvényre kerül sor a Vértes-Gerecse területén.
Két napra a középkorba varázsolja vissza a látogatókat a XII.
Csókakői Várjátákok rendezvénysorozat.
A több mint hétszáz éves vár falai között hagyományőrző
csoportok, lovagrendek elevenítik fel a középkor különböző
évszázadait, korhű környezetben és ruhákban tekinthetők
meg a haditorna bemutatók, a lovagi tornák és párviadalok, az idén először török és magyar harci kosztümbe öltözött
„katonák” csatáznak, de közben a közönség megismerheti a
korabeli táncokat, zenéket is. Emellett lesz minden, ami a jó
hangulathoz kell, kézműves kirakodó vásár, mesterségek utcája, a borvidék borainak bemutatója, könnyűzenei koncertek, vidám, humoros előadások és végül tűzijáték.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Bővebb információ: www.csokako.hu

TERET A VIDÉKNEK! - PÉCS
Időpont: 2010. szeptember 10 -12.

A „Teret a vidéknek!” című fesztivált azzal a céllal kívánjuk megrendezni Pécsett, hogy lehetőséget biztosítson a magyar vidék minél
teljesebb bemutatkozására az EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA évében, mivel úgy érzékeltük, hogy a magyar vidék nem kellő súllyal
jelenik meg annak központi programkínálatában.
A Pécsi Kossuth téren alakítjuk a rendezvényhelyszínt. Itt 3 napig térítésmentesen - lehetnek jelen a 7 régió 96 LEADER térségéből érkező kiállítók, a Szigethez hasonlóan összesen 7 darab - 4x2 m alapterületű - faházban, illetve az itt is kialakított ún. LEADER – piacon.
A jelentkezőktől a budapesti rendezvényhez hasonlóan a
hungarikumok, a jellegzetes, minőségi kézműves, népművészeti termékek bemutatását várjuk.
Néhány fontos – a jelentkezéshez szükséges tudnivaló:
• Erre a programra - a mellékelt jelentkezési lap megküldésével - lehet jelentkezni, de csak az illetékes helyi Akciócsoport ajánlásával.
• A jelentkezéseket a szervezőkkel közösen a VKSZI bírálja el, s erről
az érintetteket értesíti.
• A további részletekről az „elfogadott” jelentkezőket- ennél a rendezvénynél is időben tájékoztatjuk.

III. Magyar Vidék Napja

Budapest, Vajdahunyad vár
Tervezett időpont: 2010. szeptember 24. (péntek)
A rendezvény célja: országos nyilvánosság biztosítása és a figyelem
felkeltése (konferencia keretében) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, az Európai Unió Leader- elv valamint a helyi közösségek munkája iránt. Továbbá, évente ünnepi lehetőséget nyújtani a
magyar vidék eredményeinek, a helyi termelők és termékeik be-

mutatkozása, népszerűsítésére kiállítás, vásár keretében. A Mezőgazdasági Múzeum előtti sétányon alakítjuk a rendezvényhelyszínt.
Itt 1 napig - térítésmentesen - lehetnek jelen a 7 régió 96 LEADER
térségéből érkező kiállítók, a Szigethez hasonlóan összesen 21 darab - 4x2 m alapterületű - faházban, illetve az itt is kialakított ún.
LEADER – piacon.
A jelentkezőktől a másik két rendezvényhez hasonlóan a
hungarikumok, a jellegzetes, minőségi kézműves, népművészeti termékek bemutatását várjuk.
Néhány fontos – a jelentkezéshez szükséges tudnivaló:
• Erre a programra - a mellékelt jelentkezési lap megküldésével - lehet jelentkezni, de csak az illetékes helyi Akciócsoport ajánlásával.
• A jelentkezéseket a szervezőkkel közösen a VKSZI bírálja el, s erről
az érintetteket értesíti.
• A további részletekről az „elfogadott” jelentkezőket, ennél a rendezvénynél is, időben tájékoztatjuk.
Kérdéseivel forduljon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VKSZI TKI Közösségi Kapcsolatok Osztálya munkatársaihoz:
Csobod Tibor – csobodt@vkszi. Hu, +3630-823-3301
Czímer Nikoletta – czimern@vkszi.hu, +3630-206-3251
Iski Viktória – iskiv@vkszi.hu, +3630-519-1609
Márk Eszter – marke@vkszi.hu, +3630-958-1818
illetve fordulhat hozzánk a rendezveny@umvp.eu e-mail címen is.
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Bemutatkozik Dunaszentmiklós

A Gerecse északnyugati részénél fekszik a hegyek közt
megbújó, mindössze 404 lelket számláló kis község,
Dunaszentmiklós. Megyénk egyik legkisebb népességű települése Neszmély, Tardos és Szomód szomszédságában.
Az itt található és egymástól szakadékokkal elválasztott
magaslatokat tájvédelmi körzetté nyilvánították, ám ezek
közül is szigorúan védett rész a Dunaszentmiklós közigazgatási területén található Nagysomlyó és a Lábas-hegy.
A falu Szent Miklós tiszteletére emelt templomról kapta
nevét, melyhez 1913-ban illesztették a Duna előtagot.
A vidék, mint a környék többi települése is, már a civilizáció korábbi szakaszaiban is lakott volt, ám a legjelentősebb honfoglalást megelőző régészeti leletek a
rómaiaktól maradtak ránk. A falut első ízben, 1382-ben említik egy
oklevélben, ekkor Zenthmiklósi Mihály és felesége
birtokaként tartják nyilván, később a tatai bencéseknek is voltak itt földterületeik. A Bécs felé vonuló
török had, hasonlóan a többi faluhoz, a községet is
elpusztította. Több mint kétszáz évig kihalt volt a vidék, míg 1733-ban gróf Eszterházy József katolikus
német telepeseket költöztetett a birtokába került faluba. Az összetartó sváb közösség mind a mai napig
ragaszkodik a tradíciókhoz. A helyiek napjainkban is
elevenen őrzik nyelvi és zenei kultúrájukat, több hagyományőrző csoport is működik.
A főként földművelésből és erdőgazdálkodásból élő
falubeliek száma azonban csak lassan növekedett és
Dunaszentmiklóst ma is a megye harmadik legkisebb
községeként tartják számon. A II. világháború után
a sváb lakosság egy részét kitelepítették. A többség
azonban visszatért, amint erre lehetősége adódott.
Az évszázados mezőgazdasági hagyományok napjainkban is élnek, hiszen az itteniek zöme magángazdaként vagy a közeli városokba ingázva teremti elő a
szükséges anyagiakat. Az utóbbi időben egyre komfortosabbá váló minitelepülésen azonban komoly
gondokat okoz az elvándorlás, és természetesen itt
is jellemző, hogy a község lakosságán belül egyre nő
az idősek aránya, míg a gyerekek össznépességhez
viszonyított hányada drasztikusan csökken. Ennek
következményeként sajnos sem óvoda sem iskola
nincs a faluban. A település számára - mivel helyben
viszonylag kevés vállalkozás működik- nagy segítséget
nyújthat a közelmúltban létrehozott gyönyörű holland
üdülőfalu, amely jótékonyan hathat a gazdaságra.
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Vércse kincsei – Falukép javítása a dunaszentmiklósi plébánia felújításával
A Dunaszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség a VértesGerecse Vidékfejlesztési Közösség területén sikeres pályázatot
nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül. Az akciócsoport 7.712.895,- Ft támogatást tudott
adni a plébánia felújítására, kerítésének javítására, a templom
támfalának felújítására, kerítésének befejezésére, és a két ingatlan közötti vízelvezető árok helyreállítására. A fejlesztést az
esztétikai szempontok mellett az is indokolta, hogy a faluközpontban lévő plébániát az állapota miatt a hívek nem tudták
teljes mértékben kihasználni.
A felújítás révén az ingatlan utcafronti oldalát pályázati ös�szegből, míg a belső részét a hívek adományaiból újították
fel. A közösség igényeit mára teljesen ki tudja elégíteni a létesítmény, a község Rózsafüzér Egyesületének vasárnaponkénti programjainak is otthont ad. A településen jelenleg
nem lakik plébános, a baji atya látja el a papi feladatokat
Dunaszentmiklóson. A plébánia felújítása során helyet kapott
az épületben egy olyan iroda helyiség, ahol a jegyes oktatás és
a különböző egyházi elintéznivalók megtörténhetnek. Így a hívőknek nem kell ügyeik elintézése érdekében Bajra utazniuk.
Az ingatlan nyílászáró cseréje, a hőszigetelés, a vakolat cseréje
is megtörtént a beruházás folyamán. A kerítés megújítása során a falazat felső részének lebontása, és újraépítése, és végül
fedkővel való lezárása valósult meg. A templom építésének
jövő évben lesz a 100. évfordulója. A tervek szerint addigra
már elkészül a Magyarországon ritkaságnak számító „Örömút”, és ekkor fog megtörténni a felszentelése is. Erre a fejlesztésre egy másik pályázat keretein belül nyert támogatást a
községi egyházközség. A plébánia a nyáron helyet adott az Alsógallai gyerek táborának, akik korosztályonként egy hetet
töltenek el a községben.

Vércse kincsei – szomódi játszótér
Szomód község önkormányzat sikeresen
pályázott az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretein belül kiírásra
került falumegújítás és fejlesztés jogcímben közcélú játszótér építésre, a VértesGerecse helyi akciócsoport területén. A
fejlesztés előtt a szomódi gyerekek számára nem volt közösségi hely a szabadban ahol egyedül vagy társaikkal együtt
játszhattak volna. A játszótér elsősorban
a kisgyerekes családok kikapcsolódását,
időtöltését szolgálja, de a parkot használó felnőttek és idősek igényeit is kielégíti.
Fészek hinta, csúszdás játszóvár, rugós játékok, lépegető gombák, pirulett játékok
kerültek beszerzésre, melyek teljes mértékben megfelelnek az EU elvárásoknak.
A játszótér a falu központjában kapott
helyet, melyre több mint 7 millió forint
támogatást kapott az önkormányzat.
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Vércse kincsei – csákvári Floriana Napok rendezvénysorozat

Csákvár Község Önkormányzata évtizedek óta törekszik arra, hogy az
egykor mezővárosi rangú település hagyományait megőrizze. A lakosságnak a település adottságaira épülő, közösségi életet és összetartást
fejlesztő programokat szervez, valamint ösztönözi a civil szervezeteket,
intézmények kezdeményezéseit. 20 éve – „Csákvár a Vértes fővárosa”
szlogennel- hirdette meg a turizmusfejlesztést, amely szintén a kultúrára,
a hagyományőrzésre, a régi települési adottságokra épült. Ezekből nőtték ki magukat a település szervezetei által kezdeményezett programok.
A „Csákvári Múltidéző” programsorozatot a Pro Vértes Közalapítván�nyal karöltve valósítják meg. Mindkét rendezvényen széles palettájú
kulturális programkínálatot szeretnének megvalósítani, a csákvári hagyományokat, illetve a régmúlt csákvári falunapi hangulat megidézése. A Floriana Napok 2010-ben immár harmadik alkalommal került
megrendezésre. A gyermekek számára játékok, légvár és kisautó,
körhinták voltak. A felnőttek is válogathattak a színes programok közül. Augusztus 20-án lovasbemutató, fogathajtó bemutató és
lószépségverseny is színesítette a programot. Este pedig az István, a király előadását hallgathatta meg a közönség. A rendezvénynek
még lesz folytatása, melyet október elején tartanak a Pro Vértes Közalapítvánnyal közösen.

Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Tábor (Oroszlány, 2010. július 9-14.)
Metzger Gyula – az oroszlányi Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője - egy hetes Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Ifjúsági Tábort
szervezett a kistérség érdeklődő fiataljai számára. A tábor célja volt:
- a résztvevő fiatalokkal megismertetni a vidékfejlesztés és környezetvédelem alapvető kérdéseit,
feladatait;
- a kistérség településeinek megismerése, összefogás erősítése;
- nyári élményszerű szórakozás biztosítása tábori
körülmények között, a szabadidő hasznos eltöltése.
A táborba az oroszlányi kistérség minden
településéről érkeztek fiatalok, akiknek a figyelmét zömében a polgármesterek hívták
fel a lehetőségre. A tavalyi sikeres próba után
a jól bevált helyszínen - a Vértes szívében,
az Oroszlány melletti Dobai-kútnál - a 40 fő
16-25 év közötti korú fiatalt vendégül látó
tábor lakói minden nap különböző témában
hallgathattak előadásokat a környezetvédelem és a vidékfejlesztés meghívott szakembereitől. A fiatalok érdeklődéssel fogadták az
előadásokat és a szakmai konzultációkat, a
helyszíni terepgyakorlatokat, üzemlátogatást.
Minden napnak más szlogenje és irányvonala
volt, így az „Európai Unió napján” területfejlesztési szakemberek adtak összefoglalót az
EU-s alapismeretekről, amit egy másik napon
a pályázati rendszerről szóló tájékoztatóval,
és a jelenleg nyitott pályázati lehetőségekkel
egészítettek ki az előadók. „Az Önkormányzat
és vidékfejlesztés napja” alkalmából megtisztelte a táborlakókat Rajnai Gábor, a város
polgármestere, aki egyben a többcélú kistérségi társulás elnöke is. „Az élhető falu, a
vidéki mesterségek napja” fontos kérdésekre
irányította rá a vidéken élők figyelmét. Ez a

tematikus nap a kézzelfogható, mindennapi
közéletben való részvétel fontosságára utalt.
A LEADER szemléletről, a jól előkészített ötletek megvalósítására forrást is nyújtó Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (HACS)
munkájáról tartott tájékoztatót Schuszter
Margit, akinek az előadása kapcsolódott
Zovits Tamás, a Tatabányai Helyi Vidékfejlesztési Irodavezető délelőtti konzultációjához,
amelynek témája a települések lakosság megtartó erejének alapjairól szólt, vagyis a helyi
foglalkoztatás, megélhetés, szükségletek és
lehetőségek kihasználásának fontosságáról.
Ismertetésre került a 2013-ig tervezett Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia kialakulása, a falufórumok, projektgeneráló kérdőívek jelentősége. A projektgyűjtő kérdőíveket a további
fejlesztő szándékú ötletek megfogalmazására
bárki kitöltheti. Akár saját maguk a résztvevő
fiatalok, vagy továbbíthatják a településükön
működő vállalkozóknak, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek is. A gazdaságélénkítésre és a kisebb leader projektekre még
források állnak rendelkezésre 2013-ig, vagy
ameddig a forráskeret ki nem merül a megjelölt jogcímekben. Előre láthatólag a népszerű
falufejlesztési és a vidéki örökség megóvására
benyújtott kérelmek esetében a forráskeretek leszűkülnek, vagy kimerülnek 2010-ben.
A táborozók üzemlátogatáson is voltak, idén a
Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Oroszlányi
telephelyén, ahol a hulladékgazdálkodásról
kaptak tájékoztatást, beszélgettek a közvetlen
környezetünkben tapasztalható környezetvédelmi problémákról, tennivalóikról. Ezt a
napot vidám hulladékhasznosítási vetélkedő
zárta. A „Turizmus és Honvédelem napja”
érdekes párosításnak bizonyult, melynek az

volt a célja, hogy a fiatalok számára változatos, érdekes, vonzó programot biztosítsanak.
A lakóhely ismereti versenyben szóba került,
hogy ki mit változtatna a településén. A harcászati bemutató helyett – tekintettel a katonák
váratlan más elfoglaltságára – búvárbemutatót és gyakorlatot szerveztek a táborozók
nagy örömére. Este azért a közös éneklés
sem maradt el. A zömében szakemberekből
álló 12 fős táborvezetőség arra törekedett,
hogy felhívja a figyelmet a hagyományőrzés,
a helyi sajátosságok jelentőségére, hogy ezek
feltétlenül jelenjenek meg a mai, sokoldalú
igényekkel számoló idegenforgalmi elképzelésekben. A szervezők a tábor előkészítésén és
lebonyolításán kívül a jövő évi tábor terveiről
is egyeztettek már. Az előadók is helyeselték,
hasznosnak értékelték a programot. Véleményük szerint meg kellene teremteni a lehetőségét annak, hogy szinte intézményesen
kerüljenek megrendezésre ilyen és hasonló
rendezvények. Szorgalmazni kellene és elősegíteni, hogy az érdeklődő fiatalok többsége
kistelepülésekről vegyen részt. Meg kellene
teremteni az anyagi biztonságot ahhoz, hogy
időben elkezdődhessen a fiatalok kiválasztása
és a programok előkészítése. A fiatal generáció ilyetén felkészítése és majdan a közéletbe
vonása alapozhatja meg a vidék fejlesztését.
A szemléletformálás és közös gondolkodás a
LEADER szellemiséggel összhangban biztosíthatja a folyamatosságot és az innovációt egyaránt. Ahhoz, hogy a HACS támogatni tudja az
ilyen kezdeményezéseket, új, vidéki helyszínt
kellene keresni a tábornak. Gratulálunk a
szervezőknek, hogy szponzorok segítségével
immár 2. évben sikerült sikeresen lebonyolítaniuk az egy hetes programot.
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Pályázati felhívás!

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium meghirdeti nagyközség, község; város; valamint megyei jogú város és fővárosi kerület kategóriákban a „Kerékpárosbarát Település 2010” címeket.

A kerékpáros forgalom részarányának növelése
az Európai Unió legtöbb országában, így Magyarországon is kormányzati célkitűzés. Ennek eredményeként a tagállamok egy részében a kerékpározás már ma is jelentős mértékben hozzájárul
a környezetbarát, fenntartható közlekedéshez.
A kerékpározás a városi közlekedésben az egyik
legalacsonyabb helyigénnyel rendelkezik, a leggyorsabb rövidtávon, mert nem kell számolni a
közlekedési dugókkal és a parkolóhely keresésre
fordított idővel. A kormányzat mindezek alapján bátorítja a települések kezdeményezéseit a
kerékpárosbarát környezet és infrastruktúra kialakítására. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
az életmód és a környezet pozitív változásainak
további támogatása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, az Egészségügyi
Minisztériummal és civil szervezetekkel közösen
2007-ben kidolgozta a „Kerékpáros Magyarország Programot”, hiszen a kerékpározás egyaránt
értelmezhető a közlekedés, a környezetvédelem
és az egészségmegőrzés hatékony eszközeként
is. A programban rögzítik, hogy a kerékpározás
fejlesztésének egyik legfontosabb alapegysége a
település, így a fejlesztési támogatások döntően
erre a közigazgatási szintre érkeznek.
A támogatások településenként eltérő közegben
fejtik ki hatásukat, mert a kerékpáros közlekedés
aránya a különböző településeken, az infrastruktúrától, a kerékpározás támogatottságától és a
lakosság társadalmi hagyományaitól függően
jelentős mértékben szór. A különböző méretű és
helyzetű településeken egyaránt meg kell teremteni a kerékpárosbarát környezetet, az egyenlő
esélyeket. A közlekedési tárca célja, hogy a pozitív
kerékpárosbarát települési példákat, megoldásokat felkutassa és tapasztalataikat feldolgozza,
illetve mintaként átadja, továbbá, hogy a rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazza.
A Kerékpárosbarát Település pályázat kidolgozásakor az Európai Kerékpáros Szövetség által

ajánlott Cities for Cyclists hálózat tapasztalataira, a Bypad rendszerre, a hazai Útügyi Műszaki
Előírásokra és a Kerékpárosbarát Települések és
Munkahelyek konferenciákon elhangzottakra
alapozva határoztuk meg a kritériumokat, ezért
az egyéni Bypad auditálás segítséget nyújthat a
sikeres pályázáshoz, a stratégia, az ÚME betartása pedig az infrastruktúra fejlesztés területén
jelent előnyt. A pályázat kidolgozásában és értékelésében részt vesznek országos kerékpáros civil
szervezetek képviselői is.
A kerékpárosbarát környezet a gyakorlatban többek között, a következőket jelenti:
• a kerékpározás integráns része a település fejlesztési koncepcióinak és területrendezési terveinek, fejlesztési – üzemeltetési rendszereinek
• kerékpáros úthálózat (kerékpársávok, kerékpárutak, kerékpárosbarát közutak),
• kerékpárparkolók, -tárolók megfelelő rendszere,
• a település által fenntartott intézményekben, a
településen szervezett eseményeken a kerékpározás oktatása, népszerűsítése folyik,
• a településen támogatott és intenzív kerékpáros közösségi élet folyik,
• a kerékpáros civil szervezetek bevonásra kerülnek az őket érintő döntésekbe,
• a pályázó település együttműködik más önkormányzatokkal is, illetve nemzetközi kezdeményezések részese kerékpáros fejlesztések kapcsán.
A közlekedési tárca idén hirdeti meg negyedik
alkalommal a „Kerékpárosbarát Település” pályázatot, amely az önkormányzatok e téren alkalmazott példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza.
Részvételi feltételek:
• Az Önkormányzatok önállóan pályázhatnak,
illetve amennyiben az Önkormányzat nem kíván
pályázni, a településen működő civil szervezetek
is pályázhatnak a település nevében. Ebben az
esetben az önkormányzat hozzájárulását kérjük,
mellékeljék.

Civil WebTv

Szeretettel továbbítjuk a CivilWebtv felhívását azzal a szándékkal, hogy
sikerül több, megvalósult mintaprojektről beszámolni térségünkből is.
Kapcsolatfelvétel céljából keresse a munkaszervezetet.

FELHÍVÁS
A Nonprofit Média Központ Alapítvány a Norvég Civil Alap által nyújtott
támogatás révén kapott lehetőséget arra, hogy létrehozzon egy a civil
szféra mozgóképes híradásait bemutató szerkesztett internetes felületet,
a Civil WebTV-t. Az induláshoz szükséges munkálatok lassan a végükhöz érnek, és széles körben is használatra ajánlhatjuk a www.civilwebtv.
hu címen elérhető felületet. A támogató és a közreműködő szervezetek egyetértését bírva kérjük a támogatott és/vagy pályázó szervezeteket, hogy vegyék használatba az oldalt, töltsék fel mozgóképes híreiket,
eredményeiket és tapasztalataikat osszák meg a nyilvánossággal. S aki
szívesen csatlakozna a civil webtv-t működtető csapathoz, annak ajánljuk

• Olyan települések pályázhatnak, amelyek településfejlesztési koncepciójában, településrendezési tervében a kerékpáros infrastruktúra kellő
hangsúllyal szerepel.
A pályázat elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
• a kerékpáros stratégia (a kerékpározás szerepe
a fejlesztési koncepciókban, tervekben, önkormányzati szervezetben),
• a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatások
minősége, karbantartása,
• szemléletformálás, a kerékpározás népszerűsítése, promóciója,
• kerékpárhasználat terén elért eredmények a
településen.
A pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
A. megyei jogú város, fővárosi kerület
B. város
C. nagyközség, község
A pályázati adatlap és az információs háttéranyag
2010. április 22-től letölthető az alábbi honlapokról: www.khem.gov.hu, www.kertam.hu
A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk
elektronikusan: szabo.kristof@kkk.gov.hu
Az e-mail tárgya legyen: Kerékpárosbarát Település 2010. A mellékleteket és a hivatalos nyilatkozatot postán: „Kerékpárosbarát Település 2010”
Szabó Kristóf, projekt koordinátor - Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ - Lövőház utca
39. - Budapest 1024
Beérkezési határidő: 2010. szeptember 30,
15.00 óra
Csak a határidőig elektronikusan vagy postán beérkezett pályázatokat, és mellékleteket tudjuk értékelni! Az eredményhirdetésre előreláthatólag
2010 októberében kerül sor. A nyertesek nevét
nyilvánosságra hozzuk. A nyertes pályázók jogosultak a „Kerékpárosbarát Település 2010” elnevezést és emblémát használni.

figyelmébe az alábbiakat... Adj hírt te is!
Mi kell hozzá?
- ötlet, hír, amit érdekesnek tartasz;
- eszközök: kamera, mozgóképrögzítő mobiltelefon, mikrofon
- néhány jó mondat, néhány jó kép
Mit kell tenned?
- Vedd fel az anyagot!
- Ha nincs kamerád, keress valakit, akinek van, vagy fordulj hozzánk!
- Szerkeszd, szükség esetén vágd meg!
- Segítséget találsz hozzá oldalunk HELP menüpontjában.
Csatlakozz a csapathoz!
Szervezetek és magánszemélyek jelentkezését egyaránt várjuk. Sokan
vannak, akik jól tájékozottak a környezetükben lévő emberekkel, ügyekkel
kapcsolatban, esetleg szívesen is tudósítanak saját, vagy más szervezetek
eseményeiről, vagy gondozzák, elkészítik mások anyagainak utómunkáit.
Várjuk a civil szervezetek és önkéntesek jelentkezését!

