2010. szeptember - II. évf. 9.

Tájékoztató fórumok
a Vértes-Gerecse Közösség
szervezésében
2010. október 1-31. között ismét esedékessé válik, hogy kifizetési kérelmet tudjanak benyújtani azok, akik az ÚMVP programban támogatást nyertek el. Azok, akik a III. tengely (falumegújítás, mikrovállalkozások és turisztikai tevékenység jogcímek)
első körében, valamint a LEADER-ben (IV. tengely) támogatási
határozattal rendelkeznek, lehetőségük van kifizetési kérelmet
benyújtani. Fontos, hogy aki III. tengelyben szeretne benyújtani, annak a területileg illetékes MVH Kirendeltségre, míg akik
LEADER-ben szeretnének benyújtani kérelmet, azok a VértesGerecse Közösséghez nyújtsák be kizárólag postai úton.
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tájékoztató fórummal szeretné elősegíteni, hogy a 2010. évben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER program keretében
támogatásban részesült szervezetek, projektek megvalósítása
sikeres legyen, a támogatott projektek megvalósítása során
a lehető leghatékonyabban hívhassák le a támogatásokat,
a pénzügyi elszámolások megfelelő módon előkészítettek legyenek és visszafizetési kötelezettség nélkül zárhassák le beruházásaikat, fejlesztéseiket. A tájékoztató fórumon az alábbi
témákban hallhatnak tájékoztatás:
1. A kifizetési kérelmek összeállítása – mire kell figyelmet fordítani;
• A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumok (pl. építési napló, ÉNGY tételek felhasználásának dokumentálása, árajánlatok csatolása, számlákkal kapcsolatos követelmények stb.)
• Projektzárás – elszámolások, helyszíni szemlékről tudnivalók;
• Fenntartási kötelezettség;
2. Általános tájékoztató a LEADER jogcímekkel, célterületekkel
kapcsolatban;
3. Egyedi kérdések megvitatása.
A két fórum időpontja és helyszíne:
- 2010. szeptember 30. csütörtök 15.30 óra, helyszín:
Gánt-Fecskepalota
- 2010. október 5. kedd 15.30 óra, helyszín:
Kemencés Fogadó, Tardos
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Energiahatékonysági fórum
a Vértes-Gerecse Közösség közreműködésével
2010. szeptember 14-én délután az ETE (Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület) és a Vértes-Gerecse Közösség közös szakmai egyeztetést
tartott, melynek témája az energiahatékonyság
és a megújuló energiák a Tatai-medencében modellprogram megvalósítása volt. Dely László, az
ETE titkára tartott köszöntőt és bevezetőt, melyben a KEOP program előkészítéséről beszélt. A
modellprogram kialakítását a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája kezdte el, de időhiány miatt
kiléptek a megállapodásból. Ezért kereste meg az
ETE Közösségünket, hogy a közös cél érdekében
készítsük el együtt a modellprogramot. Az együttműködési megállapodást a két szervezet már aláírta, így elkezdődhet a közös munka. Első feladatunk, hogy egy szakmai nap keretében megmutassuk a Tatai-medence megújuló energiáit és hatékonyságát, az intézmények energiafelhasználását a Nemzetgazdasági Minisztérium küldöttségének. A látogatásra október elején kerül sor, melyre már
megtörténtek az előkészületek. A szakmai napon ellátogatnak majd Bajra, ahol megtekintik az intézményeket és a
volt orosz laktanyát, majd Tatán a fűtőmű, az energiahatékonyság szempontjából felújított intézmények (óvodák
és iskolák) és egy energiafűz-ültetvény meglátogatása a program. Agostyánban az erdőtisztítást és a faaprítékolást
nézik meg a vendégek, majd visszaérve Tatára, az ottani laktanya területén lesz egy komplett bejárás.

Hazajáró Falusi Turizmus Hét
A korábbi évekhez hasonlóan ismételten megrendezésre
kerül a Hazajáró Falusi Turizmus Hét. A rendezvény főszervezője a Magyar Turizmus Zrt. és a FATOSZ, az akcióhét időpontja 2010. október 29-től november 7-ig tart.
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség a hírlevélen
keresztül is szeretné tájékoztatni a környezetében működő
szolgáltatókat a Hazajáró Falusi Turizmus Héttel kapcsolatosan.
Az esemény fő célja, hogy a regisztrált vidéki és falusi turisztikai szolgáltatók egy helyen kínálhassák szolgáltatásaikat az
érdeklődőknek. Az ingyenes hirdetésért cserében a szervezők azt kérik a szolgáltatóktól, hogy az országos esemény
keretein belül a Hazajáró Hét időtartama alatt kedvezményes áron kínálják szolgáltatásaikat (pl.: 10% kedveszmény
a hétre, vagy csoportos kedvezmény, plusz szolgáltatás stb.)
a falusi, vidéki turizmus iránt érdeklődőknek.
Az akcióhét felhívása és regisztrációs lapja letölthető a
www.vercse.hu weboldalon a Pályázatok menüpont alatt.
A regisztrációs lapot a hazajaro@gmail.com e-mail címre
2010. október 4-ig lehet beküldeni. Technikai okok miatt
faxon nem tudnak jelentkezést fogadni!
A Vértes-Gerecse Közösség telefonon és e-mailben is megkeresi azon akciócsoport tagokat, akiket érdekelhet ez a felhívás, valamint a területén működő szolgáltatók figyelmét
is felhívja e-mail formájában.
A jelentkezését kérjük jelezze irodánk felé is, a munkaszervezet@vercse.hu e-mail címre, hogy a jövőben is tudjuk tájékoztatni Önt a hasonló lehetőségekről.
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„Teret a vidéknek” című kiállítás és konferencia volt Pécsen
Nagy érdeklődés mellett, ezzel a címmel került sor arra a nemzetközi műhelykonferenciára, mely hazai és külföldi jó gyakorlatokat is
bemutatott a résztvevőknek a Teret a vidéknek! fesztivál keretében, Pécsett.
Az ÚMVP Irányító Hatósága a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) égisze alatt, a 39 települést egybefűző Pécsi Többcélú Kistérségi
Társulással és a Mecsekvidék LEADER Egyesülettel szövetkezve szervezte meg a vidék előtt álló kihívásokra megoldásokat kereső műhelykonferenciát.
A Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke köszöntötte a több mint 200 fős hallgatóságot.
Glatz Ferenc akadémikus, az MNVH elnöke így folytatta: Pécs mint kulturális főváros most Európa számára is megmutathatja, hogy város
és vidéke hogyan képes együtt élni, együtt dolgozni. A konferencia határmenti jellegére utalva megjegyezte: kutatóként régóta hisz abban, hogy az unió a régiók és nemzetek közössége, kevésbé az államoké, melynek alappillérei a szellem, a gazdaság, a személyes mobilitás és az együttműködés szabadsága. Fő célként a vidéki emberek
mindennapi életkörülményeinek magasabb minőségre emelését
említette, hozzátéve: a világot és benne a vidéket megváltani nem
lehet, de következetes és kitartó munkával fejleszteni nemcsak lehet, de kötelességünk.
„Virrasztva és vigyázva, várva vár / Víg virradást a bús magyar határ...” – Juhász Gyula Pécs című versének idézetével üdvözölte a
konferencia vendégeit V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) államtitkára. Úgy véli, a magyar vidék a rendszerváltozás után húsz évvel is ezt a víg virradást várja, melyben a mai
esemény talán egy kakasszó erejével hallatszik. Eszerint minél
konkrétabban meg kell fogalmazni a célokat, mihez képest mások
ezek az új hangsúlyok és mihez kívánunk igazodni, hiszen aki nem
tudja, melyik kikötőbe tart, annak nincs kedvező széljárás – emlékeztetett Fazekas Sándor miniszter szavaira az államtitkár. Az
elmúlt évtizedekben a támogatások döntő többsége a tömegtermelő mezőgazdaság szolgálatába állt, ez a forma azonban a jelek
szerint nem tudja elégségesen biztosítani a vidék fennmaradását.
Az új kormányzat a nagyok helyett a kis-közepes méretű, valamint családi gazdaságok támogatását helyezi előtérbe, amelynek
révén a kutatások szerint négyszeres munkahelyteremtő potenciál várható, s nem mellékesen a gazdálkodói életforma jövedelmezősége, presztízse is felívelhet. Az első intézkedések e téren a
gazdaságátadás illetékmentessé tétele, a kistermelői rendelet és
a közbeszerzési törvény módosítása, a saját párlat-előállítás 100
éves tiltásának szimbolikus feloldása.
Az ÚMVP támogatási súlypontjainak felülvizsgálatáról is beszámolt
a vidékfejlesztési államtitkár. A 2007-13 között rendelkezésre álló
1300 milliárd forintból eddig 900 milliárd van lekötve, melyhez hozzáadódik a már befogadott pályázatok nyerteseinek odaítélendő
forrás, így a jelenlegi számítások szerint mintegy 250 milliárd forint
marad fenn a hátralevő időszakra. A pályázati eljárásrendeket sem
hagyják érintetlenül, a hatályos szabályozás ugyanis bonyolultságával, átfedéseivel borzolja a vidékfejlesztői kedélyeket. A VM és a
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) szakembereiből megalakult munkacsoport hasznosítja a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) tapasztalati úton megfogalmazott javaslatait
is, amelyek megjelennek a közeljövőben társadalmi vitára kerülő
70 oldalas tanulmányban. A célok között szerepel, hogy a kérelmek
elbírálására szánt idő megfeleződjön, nem tartható ugyanis, hogy
akár egy év is elteljen az ügyfél általi benyújtástól a határozatig.
Emellett valós döntési helyzetbe kell juttatni a HACS-okat, a kétlépcsős döntési folyamatnak a helyi résztvevők dominanciáját kell
eredményeznie. Célszerűnek látszik, hogy a kis- és nagyobb értékű
projektekre eltérő eljárásrend vonatkozzék, amivel tovább gyorsulhat az ügyintézés. forrás: www.umvp.eu

Vértes-Gerecse Közösség - HÍRLEVÉL - 2010. szeptember

Komplex falufejlesztés Vértesszőlősön
A Vértesszőlős Község Önkormányzata több mint 20 millió forint támogatást kapott az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein
belül. A fejlesztés 3 különböző területet foglalt magába, első sorban
egy új, köztéri játszótér megépítését. A terület a fejlesztés előtt közparki besorolás alatt állt, de most egy új, korszerű játszótér található a
községben. A játékokat a fogyatékkal élő gyerekek is biztonsággal használhatják. Hinta, rugós, forgós játékok, homokozó és mászóka került
kihelyezésre a területen. Ezek mellett még hulladékgyűjtő, és 4 db pad
került beszerzésre a játékelemek mellett.
A fejlesztés érintette még a helyi Művelődési Házat. Itt a tetőszerkezet
került felújításra. A településen halad keresztül az 1. számú főút, melynek 1,5 km-es szakaszán új zöldfelület került kiépítésre a pályázaton
elnyert összegből.

Naszályi játszótér

LEADER - megvalósult fejleszttések

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül a VértesGerecse Vidékfejlesztési Közösség által támogatásban részesült Naszály
Község Önkormányzata. A település több mint 8 millió forint támogatási forrásból új kültéri közcélú játszóteret hozhatott létre. A község a
fejlesztés előtt nem rendelkezett olyan közcélú közösségi térrel, ahol a
kisgyermekek szabadidejükben korszerű játékokkal játszhattak volna.
A fejlesztés során fontos szempont volt a játszóteret magába foglaló
közpark megőrzése. A térre kihelyezésre került 2 db pad, 2 db hulladékgyűjtő és a terület közepére egy piknik garnitúrát helyeztek el, ezek
mellet két kerékpártároló is beszerzésre került a pályázati forrásból. A
madárfészek hintát, a kis csúszdát, valamint a rugós játékot tudják a
mozgássérült gyermekek is biztonsággal használni. Beszerzésre került
még „piruet” forgós hinta, mérleghinta, egy mászóka, valamint lépegető gombák.

Fuxika Bt. technológia fejlesztése
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben közel 5 millió forint támogatásban részesült
a Tarjánban működő Fuxika Bt. A vállalkozás 2001-ben alakult, és fő tevékenységük a fűrészárugyártás. A cég egyedi bútor és nyílászárók gyártásával, illetve multinacionális cégek üzleteinek egyedi berendezésével is
foglalkozik. A pályázatnak köszönhetően 5 új asztalosipari eszköz került
beszerzésre, melyek megkönnyítik az itt dolgozó 3 alkalmazott munkáját.
A gépek jobb minőségi munkát tesznek lehetővé, és megnövelték a termelékenységet. Egy egyengető, vastagsági gyalugép, marógép, kontaktcsiszoló gép, és szalagfűrész került megvásárlásra a pályázati úton nyert
összegből. A berendezések környezetkímélők, és energiatakarékosak. A
modern gépeknek köszönhetően javult a vállalkozás versenyképessége.
A beszerzett eszközök ebben a felszereltségben a környéken ritkaságnak
számítana. A tulajdonos Fuchs Kornél elmondta, hogy ha nincs ez a pályázati lehetőség, akkor a vállalkozás sem engedhette volna meg magának
ezeket az eszközöket ilyen felszereltséggel. A pályázatnak köszönhetően
az addig 2 fővel dolgozó műhely plusz egy főt tud alkalmazni.
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Csókakői várjátékok
Csókakő község a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER tengely, és azon
belül a Vércse-események célterületben 1.344.000,- forint támogatásban részesült. A pályázaton nyert összeget a 2010. szeptember
4-én, immár XII. alkalommal megrendezésre kerülő nagy sikerű Csókakői Várjátékok megszervezésére fordította. A rendezvény keretein
belül a szervezők összegyűjtötték és megismertették az érdeklődőket a középkori emberek mindennapi életével, és szokásaival. A Várjátékok helyszínéül szolgált a Vár alatti előadótér. A Várjátékok ideje
alatt kézműves kirakodóvásár, borkóstoltató, borverseny, középkori
fegyverek és harci viseletek kiállítása, német néptánc, és fúvós bemutató várta az érdeklődőket. A borrendek is képviseltették magukat, bemutatkozhattak. Neves művészek részvételével színvonalas
kulturális műsor zajlott. A számos helyi és meghívott vendégek,
előadók, művészek, kézművesek, hagyományőrzők programjai két
különböző helyszínen zajlottak. A Várban elsősorban a kézművesek,
hagyományőrzők, vásározók képviseltették magukat. Az előadó tér
adott helyet a fellépők számára, műsoraik bemutatására, a nagyobb
közönség befogadására. Lovagi tornák, harci bemutatók, könnyűzenei koncert, tűzijáték szórakoztatta a megjelenteket az egész napos
rendezvényen, melyet minden évben több ezer ember látogat meg.

Csókakő Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség területén. A projekt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER, és azon belül a Vércse
kincsei nyomában célterületen belül 3.245.040,- Ft támogatásban
részesült.
1999-ben a falu történetéről, a várról „A 700 éves Csókakő” címmel
könyv készült. Az elmúlt 10 évben a falu életét jelentősen befolyásoló fejlesztés, hagyományt teremtő és felelevenítő rendezvények nem
szerepelnek ebben a kötetben. Ezért döntött úgy az önkormányzat,
hogy az elmúlt évtized történéseit magában foglaló új kiadványt ad
közre, illetve DVD-t jelentet meg magyar, angol és német nyelven a
pályázati úton nyert összegből.
A 25 perces filmben bemutatásra kerül a település történelme, a vár,
a várjátékok, a természeti és épített örökség, falusi turizmus, valamint a településen működő civil szervezetek. Az 1000 db DVD lemez
mellett B5-ös méretű 200 oldalas kiadványt is megjelentettek 1000
példányban. A kiadvány szintén csókakő történelmét dolgozza fel,
különös tekintettel a kiegyezést követő időszakra.
A faluban minden család részesült 1-1 db könyvben, illetve DVDben. A 10 helyi civil szervezet 10-10 db kiadványt kapott. Tourinform
irodáknak, Országos Széchenyi Könyvtárnak is küldtek 1-1 példányt.

LEADER - megvalósult fejleszttések

Csókakő értékei (könyv és CD)
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Bemutatkozik Gánt
Gánt német nemzetiségi kisközség a Vértes Natúrpark területén, alig
huszonnégy kilométerre található Székesfehérvártól. Első említése
1193-ból olvasható III. Béla oklevelében. Fejlődését bauxitkincsének
köszönhette. 1926-ban megnyílt bányája Európa legnagyobb bányája volt 1988-as bezárásáig. A bányászat emlékét őrzi a bányászati
múzeum, a geodéziai park és tanösvény. Gánt jelenleg a Vértes
egyik legjelentősebb turisztikai központja a közigazgatásilag hozzá
tartozó Vérteskozmával és Kőhányáspusztával együtt. Kiépített turistautak, igényes fogadó, turistaszállás, vadászház várja a látogatókat.
Itt működik az ország egyetlen üdülője, amely kizárólag a fogyatékkal élők ellátására szakosodott. A település rendezvényei közül
kiemelkedik a januári Sváb-bál, majd májusban a Pünkösdi Májusfa-döntés, és szeptemberben a Falunap, melynek kiemelkedő programja a lovas díjugrató-verseny.
A község Fejér megye egyik legkisebb települése, amely ennek ellenére az elmúlt évtized során jelentős fejlődésen ment át. Megépítésre került a vízvezeték, gáz-telefon - szennyvízcsatorna, kábeltelevízió rendszer. Az utak szilárd burkolattal lettek ellátva, így a
teljes infrastruktúra biztosított az itt lakók számára. Az elmúlt évek
során felújításra kerültek az intézmények - óvoda, általános iskola,
orvosi rendelő. A templomtorony rézborítást kapott, a tetőszerkezet
is megújult.
A községben az anyanyelv ápolásának hagyományai vannak. Az
óvodában és az Általános iskolában német nyelvoktatás folyik,
megalakult a német kisebbségi önkormányzat. 1995 óta az Eschwege környékére kitelepített volt gánti és új német barátaikkal kialakult a partner kapcsolat. 1973 óta működik a német nemzetiségi
énekkar és tánccsoport. Az elmúlt években pedig fiatalokból álló
fúvózenekar alakult.
Gánt községben biztosított a vadászatnak hódolók részére a sportvadászat, igen jelentős az erdei turizmus, melyhez biztosított a
szálláslehetőség. A Gránás turistaházban és a falusi vendéglátóknál,
továbbá a megépített és felújított vendéglátó egységekben biztosított a meleg konyhás és egyéb vendéglátás. Új színfoltja a községnek a megépült lovascentrum, ahol a minőségi lótenyésztésen túl,
minden évben jelentős sportrendezvényt is tartanak, amely nagy
vonzóerő a ló sportot kedvelők számára.
Gánt feladata a jövőben hogy a falusi turizmus esélyeit és feltételeit
még aktívabban kiépítse. A rokonokon és barátokon kívül egyre
gyakrabban látogatnak németországi turisták is Gántra.
Fontosabb rendezvényeik 2010-ben:
Szeptember 4-5.: Bányásznap, lovas nap.
Október 16.: Szüreti mulatság.
November 11.: Márton napi felvonulás.
November 27.: Ádventi kézműves foglalkozás 16:00-18:00.
November 28.: Ádvent 1. vasárnapja-gyertyagyújtás.
December 4.: Ádventi kézműves foglalkozás 16:00-18:00.
December 5.: Ádvent 2. vasárnapja-gyertyagyújtás.
December 11.: Ádventi kézműves foglalkozás 16:00-18:00.
December 12.: Ádvent 3. vasárnapja-gyertyagyújtás.
December 17.: Idősek napja.
December 18.: Ádventi kézműves foglalkozás 16:00-18:00.
December 19.: Ádvent 4. vasárnapja-gyertyagyújtás.
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