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ÚMVP III. tengely
2009. november 20-tól
Ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmeket benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésében, a falumegújítás –és fejlesztés,
mikrovállalkozásfejlesztés, turisztikai tevékenység ösztönzése és a vidéki örökség megőrzése jogcímekben.
A támogatási kérelmeket a Helyi Akciócsoporthoz, vagyis a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez (2890, Tata,
Erzsébet tér 13.) kell benyújtani postai úton vagy elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.
A Vértes-Gerecse Közösség területén az elnyerhető maximum támogatási összeg 60 000 euronak megfelelő forintösszeg, mely mind a négy felsorolt jogcím esetében érvényes.
A 4 jogcímhez kapcsolódó rendeletek (135/2008.,
136/2008., 137/2008., és a 138/2008. FVM rendelet) előreláthatólag módosulni fognak néhány pontban, illetve a
pontozásban is. A Vértes-Gerecse Közösségnek is lehetősége volt felülvizsgálni a pontozást, és újakat meghatározni,
melyeket majd az Irányító Hatóság fog elfogadni.

q
Támogatási kérelmekkel kapcsolatban
keressék a Közösség munkatársait:
Móricz Beáta – munkaszervezet-vezető:
70/431-49-22
Schamberger Dóra – projektmenedzser:
70/431-49-21
Schuszter Margit – projektmenedzser:
70/431-49-18

A Vértes-Gerecse Közösséghez beérkezett LEADER
pályázatok összesítése
2009. november 16-án lezárult az ÚMVP IV. tengelyének, vagyis a LEADER intézkedéseknek a beadási
határideje. Az Akciócsoport több fórumot és személyes megbeszéléseket is lebonyolított a sikeres
pályázatok érdekében. Összesen 10 db célterültre
lehetett pályázatot benyújtani; vállalkozási, közösségi alapú fejlesztésre, rendezvényekre, térségen
belüli együttműködésekre.
A munkaszervezet összesítette a beérkezett pályázatokat, melyek száma a következőképpen alakult:
- LEADER Sporthelyszínek fejlesztése
és kialakítása: 13 db
- Mesterkezek Program: 1 db
- Vércse táborok: 3 db
- Fejlesztések a termékutak mentén: 1 db
- LEADER közösségi összefogás:
nem érkezett pályázat
- Vércse kincsei nyomában: 10 db
- Kistelepülési szolgáltatóház: 1 db
- Vércse események: 6 db
- LEADER szakmai összefogás:
nem érkezett pályázat
- LEADER Klubhálózat: 2 db
A pályázatokon igényelt támogatás összege 131 303
595 Ft, amely az összes rendelkezésre álló LEADER
források 38,2%-a.
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Döntés a III. tengelyes mikrovállalkozás fejlesztés- és létrehozás jogcímben
Fejlesztési forrás: 424 053 000 Ft
Minimum pontszám: 86

Összesen leköt.: 82 954 577

Ügyfél

Megvalósítás
helye

Projekt címe

Jóváhagyott
támogatás összege

Spiller Labor Kft

Csákvár

26 797 800 Ft

Alrevo Kereskedelmi és
Ipari Kft.
Jezsóné Rieder
Krisztina
Fuxika Bt.

Sárkeresztes

Hulladékfeldolgozó technológia beszerzése
Energiatakarékos raktárépület építés
és megújuló energia hasznosítás
Krisztina cukrászda technológiai fejlesztése
Fuxika Bt. technológiai fejlesztése

Vértessomló
Tarján

47 343 965 Ft
3 917 566 Ft
4 895 246 Ft

Döntés a III. tengelyes turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímben
Fejlesztési forrás: 439 788 300 Ft
Minimum pontszám: 100

Összesen leköt.: 50 557 797 Ft

Ügyfél

Megvalósítás
helye

Projekt címe

Jóváhagyott támogatás összege

Csákvári Torna
Klub

Csákvár

Ifjúsági szálláshely kialakítása Csákváron

50 557 797 Ft

Maradvány: 389 230 503
Ft

Döntés a III. tengelyes Vidéki örökség megőrzése jogcímben
A 138/2008.(X.18.) FVM rendelet esetében benyújtott támogatási kérelmek közül egyik sem lett támogatott, így a
következő beadási időszakban a rendelkezésre álló keretösszeg 293 370 000 Ft 2013 ig.

Vidékfejlesztési fórum Kecskéden
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség szeretné elősegíteni, hogy a
2009. évben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely
keretében támogatásban részesült
szervezetek, projektek megvalósítása
sikeres legyen, a támogatott projektek
megvalósítása során a lehető leghatékonyabban hívhassák le a támogatásokat, valamint a majdani pénzügyi
elszámolások megfelelő módon előkészítettek legyenek és visszafizetési
kötelezettség nélkül zárhassák le beruházásaikat.
A fenti célokkal szervezett a Közösség
fórumot 2009. november 12-én Kecskéden, a művelődési házban a nyertes
kérelmezők részére, ahol sok hasznos
információ mellett az MVH Veszprém
Megyei Kirendeltségének munkatársaitól is kérdezhettek a jelenlévők.
A rendezvényen az alábbi főbb témák
hangoztak el:

- Általános tájékoztató a III. tengelyes
jogcímekkel kapcsolatban;
- Projektindítás, a projektmegvalósítás
folyamata – Mire kell figyelni a megvalósítás során? (pl. építési napló vezetése, ÉNGY tételek felhasználásának dokumentálása, elszámolások, stb.)
- Közbeszerzéssel kapcsolatos információk, kötelezettségek (törvényi változások, kinek kell közbeszerzési eljárást
lefolytatnia, közbeszerzés folyamata,
értékhatárok, stb.)
- Projektzárás – elszámolások, helyszíni
szemlékről tudnivalók;
- Fenntartási kötelezettség.
Először a közbeszerzéssel kapcsolatos
előadást hallgathatták meg az érdeklődők, melyben szó volt arról, hogy mi
az az 5 alapvető kérdés, ami alapján
eldönthető a közbeszerzés ténye, majd
elhangzott, hogy mit jelent a közbeszerzés tárgya, az ajánlatkérői minőség
(önkormányzatok vagy gazdálkodó szervezetek, stb.), milyen eljárásrendeket

kell alkalmazni (nemzeti vagy közösségi
eljárásrend), hogyan lehet megállapítani a becsült értéket.
Rasovszky Zita a kifizetési kérelmekkel
kapcsolatban mondta el a legfontosabb
tudnivalókat. A jelenlévőj megtudhatták, hogy egy naptári évben csak két
kifizetési kérelem adható be, valamint
hogy megváltozott a megvalósítási idő
is. Ez építéssel járó beruházások esetén
3+ 1 év, míg a gépbeszerzéseknél 2+1
év. A kifizetési kérelmeknél is vizsgálják
az alapjogosultsági kritériumokat. A fórumon elhangzott, hogy milyen mellékletek kellenek a kifizetésekhez (építési
engedély, használatbavételi engedély,
stb.). Építési beruházás esetén építési
műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha
nem engedélyköteles beruházásról van
szó.
Végül a helyszíni ellenőrzések menetéről, folyamatáról, típusairól, és az építési
napló pontos vezetéséről volt szó.
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Bemutatkozik Baj község
Baj község a Tatai-medence keleti peremén, a Gerecse hegység nyugati lábánál Tata mellett fekszik. Határa erdőkkelmezőkkel borított, hegyekkel-völgyekkel szabdalt, kies szőlőheggyel megáldott hely. A település lakóinak száma 2796
fő fő, zömében német nemzetiségű. A falu nevének eredete
az ótörök baj köznév, jelentése:”bő,gazdag”. A táj ősidők óta
lakott hely. Az eddigi feltárások alapján az első településre
utaló nyomok a római korból kerültek elő. A falu a török hódoltság elején elpusztult, a csak 1622-től népesült be újra
református magyarokkal. 1727-ben gróf Esterházy József
országbíró megvásárolta a tatai uradalmat, melyhez Baj is
tartozott. 1745-ben a református magyarok nem fogadták
el a gróf által felkínált szerződést, ezért el kellett költözniük
a községből. Helyükre Moson megyéből német katolikusokat hívtak be, kikkel betelepülésükkor „örökös” szerződést
kötött az uraság. A település 1745 óta község.
Községünk lakosságszáma évek óta növekvő tendenciát mutat. (Egyedül a legutóbbi évben csökkent kis mértékben.) A
lakosság korösszetételét tekintve szerencsés adottság, hogy
- jelentős részben a Tóvárosi úti lakótelepnek köszönhetően
- a gyermeklétszám folyamatosan magas.
Az önkormányzat fenntartásában két közoktatási intézmény működik: a Szent István Általános Iskola és Baj Község
Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje.
Mindkét intézmény új épületben, kiváló technikai felszereltség mellett, magas szakmai színvonalon biztosít ellátást

a községben élő gyermekek számára. Az elmúlt évben nemcsak az intézményhálózatunk épületei újultak meg, hanem
úthálózatunkat is jelentős mértékben sikerült a pályázati
lehetőségek kihasználásával fejleszteni. Folyamatban van –
és sikeres pályázat esetén megvalósulhat - az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és a faluközpont rekonstrukciója.
Több egyesület is működik községünkben, ilyen a Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület, az Esterházy Szőlő
– és Bortermelő Egyesület és a Községi Sportegyesület.
A község turisztikai látnivalókat is bőven kínál. A falu központjában áll a Római Katolikus Templom. A Közösségi Házban berendeztünk egy nemzetiségi emlékszobát, amelyben
a német nemzetiségi használati eszközöket, berendezéseket mutatjuk be. Az udvaron kiállított 1834-ben készült fa
szőlőprés és az emlékszoba egymáshoz szorosan kapcsolódva idézi fel a múltat. A Szőlőhegy nemcsak a borkedvelők
számára kuriózum, de kiváló kirándulóhely is. 2009. évben
szentelték fel a „Keresztutat”, mely a 14 stáción keresztül
vezeti el a zarándokokat a Árpád kori romtemplom melletti Kálváriadombra. A 2007-ben felújított Esterházy kútház
épülete közvetlenül az országos sárga turista útvonal mellett helyezkedik el. Mivel Natura 2000 terület található községünkben, ezért is fontos a helyi táji jegyek kihasználásával, a természeti értékek védelmének figyelembe vételével
a turizmus fellendítése.

Hagyományok – Márton nap

Műsorajánló
A Duna Tv-ben hetente szerdán
látható az a magazinműsor, mely
az ország LEADER Akciócsoportjait mutatja be közel fél órában.
A magazinműsor megyei lebontásban közli az adásokat az Akciócsoportokról. Tájékoztatjuk
kedves olvasóinkat, hogy a Vértes-Gerecse Közösségről készült
filmet 2009. november 4-én sugározta a Duna Tv, ezt megnézhetik az alábbi linkre kattintva
is. Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
http://www.dunatv.hu/musor/musorok/leader.html

Márton-nap névadója – bár ezt kevesen tudják – a IV. században, Pannoniában született Szent Márton püspök. A népi hagyományok útján rengeteg szokás maradt
fenn azóta, de miért is fontos valójában ez nap?
Szent Márton, aki apja kérésére korábban a légióban szolgált, később Amiens-ben
megkeresztelkedve belépett a misszionáriusok sorába. Nem sokkal ezután püspökké választották és ebből az időből származik a libás történet. Eszerint ugyanis Szent
Márton, a libák közé próbált meg elbújni a nagy megtiszteltetés elől, de hát azok
nem hagyták annyiban és hangosan gágogva elárulták a jelenlétét. Így pedig már
semmi sem választotta el őt attól, hogy korának egyik legmeggyőzőbb és leghitelesebb püspökévé válhasson.
A liba levágásának szokása azonban később kezdődött és a paraszti év végét jelentette. Ekkor kapták meg a cselédek az évi bért, amiben többek között felhizlalt liba
is járt fizetségként.
Érdekes megnézni egyes nemzetek erre a napra vonatkozó sajátos szokásait. Erdélyben ekkor volt a bérfizetés és a tartozás lerovásának határideje, s nyírfavesszővel
ajándékozták meg a gazdákat. Ausztriában, ahol 44 templomot szenteltek Szent
Mártonnak, ezen a napon a gyerekek lampionos felvonulással emlékeznek meg a
püspökről.
Magyarországon tájegységenként is eltérő szokások alakultak ki. Míg Baranyában
a vesszőajándékozást a disznó termékenységének jeleként adják, addig a Dunántúl
nyugati felében a vessző arra szolgált, hogy a gazda ezzel hajtsa ki következő évben a
jószágokat. A Mura vidékén e napon nem szabad mosni, mert az állatok pusztulását
okozza. (Szabad Föld)
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IX. TATAI VADLÚD SOKADALOM
2009. november 27-28.
Szervező: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoportja,
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület
Védnök: Michl József, Tata Város polgármestere
„20 éves a Tatai Tavak Ramsari Terület!”
A vadludakért és az emberért!
Tata neve jól ismert a magyarországi és nem túlzás a külföldi
madármegfigyelők mind népesebb táborában. Az Öreg-tó,
ez az alig 2 km2 felületű, mesterséges tó az őszi-téli időszakban olyan fantasztikus látványosságot kínál a természetkedvelőknek, amely méltán teszi világszerte híressé e tavat. Ez
a látványosság pedig nem más, mint a vízimadarak, kiemelten a vadludak őszi-téli vonulása.
A távoli északi költőterületeikről a Kárpát-medencébe érkező vadludak évszázadokkal ezelőtt itt, a tatai Öreg-tavon
alakították ki egyik legrangosabb - 1989 óta nemzetközi
egyezménnyel is védett - pihenőhelyüket. Tízezrével érkeznek minden év novemberében, hogy a hideg téli hónapokat
itt töltsék, aztán februárban-márciusban visszainduljanak
skandináviai, szibériai költőhelyeik felé.
Amitől e látványosság azonban Európa-szerte egyedülálló,
az az, hogy az Öreg-tó az egyetlen olyan madárpihenőhely,
amelyet egy város szinte teljesen körülvesz. Nem is akármilyen város! Tata, a "Vizek Városa" Magyarország legjelentősebb vízivárával, a barokk építészet megannyi műemlékével
és persze a modern kor épületeivel olyan keretet nyújt a
madármegfigyeléshez, amelyet látni kell! Sok természetkedvelő hosszú utat tesz meg azért, hogy ilyen látványban
legyen része. A természet és kultúra e szerencsés találkozása az, amely Tatát egyedülállóvá és varázslatossá teszi.
A Tatai Vadlúd Sokadalom egész napos rendezvénysorozatával elsősorban a távoli északi tundrák üzenetét magukkal hozó vadludakat köszöntjük. Nem hangos fesztivál ez,
nem egymást érő koncertek és kirakodóvásárok kavalkádja,
mégis ünnep, igazi fesztivál ez a maga módján. Olyan fesztivál, amelyen a látványosságról és a hangulatról a sokezernyi
vadlúd gondoskodik, a vendégek pedig mi, emberek vagyunk.
A Tatai Vadlúd Sokadalom a magyarországi madármegfigyelők egyik legrangosabb vetélkedője is. Miként a nyár végén a Hortobágy, úgy a novemberi fagyok idején Tata nyújt

otthont azoknak a felnőtt és ifjúsági madarászoknak, akik
dacolva az időjárás viszontagságaival egész napos madármegfigyelő versenyen mérik össze tudásukat, kitartásukat.
A Tatai Vadlúd Sokadalom tehát nemcsak a vadludak sokadalma, hanem a madarászoké, természetvédőké is.
A Tatai Vadlúd Sokadalmat 2001 óta rendezi meg a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoportja. Az immár hagyománnyá vált,
minden év november utolsó szombatján megrendezésre
kerülő esemény kiváló alkalmat nyújt ahhoz, hogy madarászok, természetkedvelők vagy csak éppen erre sétálók egy
hangulatos napot töltsenek el együtt és a madarakkal az
Öreg-tó partján.

A MADÁRMEGFIGYELŐ VERSENYRŐL:
Díjazottak: felnőtt (18 év felett) kategória I-III., ifjúsági (18
év alatt) kategória I-III. (Vándorserleg, szakkönyv, póló, pohár. A helyezéstől és kategóriától függően változó értékben
és tartalomban.)
Különdíj: legjobb, legritkább fajt látott, illetve természetvédelmi szempontból legjelentősebb faj, megfigyelés nevezett csapattagjának díjazása
Fontos tudnivaló! Az egyes kategóriákban csak abban az
esetben hirdetünk helyezetteket, amennyiben legalább 5
nevezett csapat a fajlistáját a verseny zárásánál leadja.
Díjazás
Vándorserleg
Könyvjutalom
Póló, pohár
Különdíj – Kókay Szabolcs festmény – Legritkább faj
Különdíj – Zsoldos Márton festmény – Természetvédelmi
szempontból legjobb faj, megfigyelés
Különdíj – Nagy Gyula festmény – Sokadalom szervezéséért, a megyei természetvédelemért

