„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe
beruházó Európa”
2007. szeptember 19-én az Európai Unió vidékfejlesztési bizottsága egyhangú szavazással
elfogadta az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP), így zöld utat kapott a
magyar vidékfejlesztés 2013-ig tartó vezérdokumentuma.

Vértes-Gerecse, az új vidékfejlesztési közösség
A kezdetek
A Vértes-Gerecse Helyi Közösség 2007. augusztus 30-án Környén, 37 település
összefogásával jött létre, melyek összesen 64 209 lelket számlálnak. Területét, ahogy a neve
is mutatja, a Gerecse és Vértes települései, valamint az Által-ér vízgyűjtőjéhez tartozó
községek adják, akik közül 13 település alkotta a 2005-2007. közötti időszakban sikeresen
szereplő Által-ér Völgye Akciócsoportot.
Az alapítók közül 37 tag az önkormányzati, 33 tag a vállalkozói és 51 tag a civil szférából
képviselteti magát. Hat kistérséget érint: bicskei, móri, oroszlányi, székesfehérvári, tatai és
tatabányai. Összefogásuk célja, hogy a 2007-2013. közötti időszakban vidékfejlesztési
forrásokat hozzanak a térségbe és a következő LEADER programban a településeken élők
bevonásával megvalósíthassák fejlesztési elképzeléseiket: fenntartható tájgazdálkodás,
gazdaságfejlesztés, épített- és természeti örökség megóvása, hagyományőrzés.
A Vértes-Gerecse Helyi Közösség képviselőjének Schunder Tibort, Baj község
polgármesterét választotta, aki a megye legnagyobb helyi közösségét jegyeztette be 2007.
szeptemberében a Tatai Helyi Vidékfejlesztési Irodában. A regisztráció során együttműködési
megállapodást, a tagszervezetek eddigi tevékenységét bemutató dokumentumokat és egy
vidékfejlesztési stratégia vázlatot is hiánytalanul produkálni kellett.

A kiválasztás
Az országos regisztráció lezárása után az Irányító Hatóság megvizsgálta a regisztrált helyi
közösségek által benyújtott iratokat, terveket és döntése értelmében a Vértes-Gerecse Helyi
Közösség kiválasztásra került az "eminensek" első körében, a konszenzusos, átfedésektől
mentes 51 helyi közösség között. Így már előzetesen elismert vidékfejlesztési közösségként
nyerte el a lehetőséget, hogy Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát dolgozzon ki és ezzel közel 2,2
milliárd vidékfejlesztési forrást hozzon a térségbe.

A tervezés
A tervezést szabályozó FVM rendelet szellemében a Vértes-Gerecse előzetesen elismert
vidékfejlesztési akciócsoport 2007. december 21-én, Bajon megtartott közgyűlésén
megválasztotta tervezést koordináló csoportját, melyben képviseltetik magukat a köz-, civil és
gazdasági szféra képviselői is. A tervezést koordináló csoport állandó tagja még a területileg
illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője. Tanácskozási joggal rendelkező tagok az
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érintett Helyi Vidékfejlesztési Irodák vezetői és a hat többcélú kistérségi társulás
munkaszervezeteinek egy-egy képviselője.
A tervezést koordináló csoport feladata, hogy a rendelkezésre álló és 2008. január 21-én
induló 120 nap alatt egy olyan Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS) dolgozzon ki, mely
alapja lehet a kitűzött célnak: „A Vértes - Gerecse - Által-ér térség fenntartható erőforrásaival
egy olyan vidéki élettér megteremtése, ahol élni jó és élni érdemes.”

Vértes - Gerecse „Általél(r)ünk”, kéz a kézben célhoz érünk!
A tervezést koordináló csoport munkája összetett: a helyzetelemzéshez szükséges települési,
és térségi adatok összegyűjtése után meg kell határoznia a 2007-2013. közötti időszak
legfontosabb célkitűzéseit, és ezekhez forrásokat is kell rendelni. Az ÚMVP III. tengelyének
„Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása”, „Turisztikai tevékenység
ösztönzése”, „Falumegújítás és - fejlesztés”, „Vidéki örökség megőrzése és fenntartható
fejlesztése” elnevezésű intézkedései, valamint a IV. LEADER tengely adnak ehhez keretet,
illetve ezekre az intézkedésekre lehet felosztani az akciócsoporthoz rendelt 2,2 milliárd forint
keretösszeget.
A cél, hogy ez a forrás elnyerésre kerüljön és így kipályáztatható legyen a térségben. De nem
csak a cél fontos, hanem az odáig vezető út is.
Éppen ezért a tervezői csoport széles körű társadalmasítást határozott el: az akciócsoport
településein olyan interaktív lakossági fórumokat terveznek, melyek lehetőséget szolgáltatnak
az ott élők számára, hogy kifejezzék elképzeléseiket, ötletbörzét tartsanak és hosszú távon
felkeltsék az érdeklődést a vidékfejlesztés iránt.
A tervezésről a helyi és térségi médiákban is folyamatosan tájékoztatják a lakosságot,
kéthetente elektronikus hírlevél jelenik meg, melyben az aktuális információk mellett rövid
cikkeket is olvashatnak a térség rejtett értékeiről. A hírlevelet eljuttatják az akciócsoport tagjai
számára és felkerül Vértes-Gerecse hamarosan elkészülő honlapjára is (www.vercse.hu). Ezen
az oldalon értesülhetnek a legfrissebb hírekről és bemutatásra kerül az akciócsoport is.
Továbbá minden héten, kedden fogadónapot tartanak a Tatai Helyi Vidékfejlesztési Irodán
(Tata, Erzsébet királyné tér 13. 34/589-849), ahol az irodavezető és a munkacsoport egy-egy
kistérségi vezetője várja az érdeklődőket.

A Vértes-Gerecse akciócsoport közgyűlése
A Dunaszentmiklósi kilátón, a sajtótájékoztató alkalmával Schunder Tibor, a Vértes-Gerecse
akciócsoport képviselője ünnepélyesen megbízta Magyarics Gábort, a tervezést koordináló
csoport
vezetőjét
a
Helyi
Vidékfejlesztési
Stratégia
kidolgozásával.
A
házigazda, Pogrányi Pál polgármester madártávlatból mutatta be a települést, majd a
közgyűlés
helyszínére,
a
Művelődési
Házba
invitálta
a
vendégeket.
A 2008. január 21-én, Dunaszentmiklóson megrendezésre kerülő Vértes-Gerecse közgyűlésen
előterjesztésre került a tervezést koordináló csoport eddigi munkáját tartalmazó beszámoló;
megvitatásra és elfogadásra kerül: a 2008. január 21-én induló, 120 napos tervezési időszak
menetrendje (előterjesztő Magyarics Gábor, a tervezést koordináló csoport vezetője; a
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kommunikációs terv (előterjesztő Móricz Beáta, Tatai HVI vezető), valamint a létrehozandó
non-profit szervezet felépítése (előterjesztő: Musicz László, a tervezést koordináló csoport
vezető-helyettese). A közgyűlésen részt vett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Veszprém Megyei Kirendeltségének munkatársa is.
A Vértes-Gerecse akciócsoport által érintett települések: Baj, Bodmér, Bokod, Csákberény,
Csákvár, Csókakő, Dad, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Gánt, Gyermely, Héreg, Kecskéd,
Kocs, Kömlőd, Környe, Magyaralmás, Naszály, Neszmély, Pátka, Pusztavám, Sárkeresztes,
Söréd, Szákszend, Szár, Szárliget, Szomód, Szomor, Tardos, Tarján, Újbarok, Várgesztes,
Vértesboglár, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős, Zámoly.
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