
A Szolno-
ki kistérség-
ben a Közép-Ti-
sza—Zagyva Vidékfejlesztési
Egyesület látja el a térség
klasszikus vidékfejlesztési fel-
adatait. 

Tevékenységük a Szolnoki
kistérség életminõségének ja-
vítására, az élhetõbb vidék
megvalósítására irányul. A kö-
zösség 48 taggal alakult 2008.
május 29-én, Rákóczifalván. A
helyi akciócsoport területe 16
települést foglal magában, me-
lyek közül kettõ város (Martfû
a Kunszentmártoni kistérség-

hez csatlakozott). Rákóczifal-
ván a Szabadság tér 4-

es szám alatt 

— teljesen aka-
dálymentesen
— biztosítják az
ügyfélszolgála-
tot a hét min-
den munkanapján 8 órában,
míg csütörtökönként hosszab-
bított nyitva tartással (tel:
56/584-009). Székhelyük Szol-
nokon, a Szabadság tér 2. fsz. 3.
szám alatt található, ahol meg-
hirdetett idõpontokban fogadó-
órákkal várják a pályázni kívá-
nó érdeklõdõket. Az egyesület
honlapján (www.ktzve.hu.) a
közösségrõl, tagjaikról, aktuá-
lis hírekrõl, pályázatokról és
kérelmekrõl szerezhet bárki in-
formációkat. 

KTZVE Hírlevél-szolgáltatá-
sunk térítésmentes, melyben
az aktuális pályázati, térségi
hírekrõl tájékoztatnak. 

Az egyesület tavaly három
alkalommal hirdethetett pályá-
zati felhívást a rendelkezésre
álló mintegy 1,2 milliárdos tér-
ségi keretösszeg lehívására. A
77 beérkezett kérelembõl ed-
dig 26 pályázót értesíthettek az
elnyert támogatásról. 

Az összesen 57 265 149 Ft
támogatási összegbõl a térség-
ben sportpályák, hagyomány-
õrzõ épületek, templomok, al-
kotótáborok épülhetnek, kor-
szerûsödhetnek, valamint 10
helyi vállalkozó fejlesztheti
vállalkozását, munkahelyeket
teremtve eszközbeszerzéssel,
gazdasági épületeik felújításá-
val. 

— Vállalkozásunk turisztikai
fejlesztési támogatást nyert el a
térségi keretbõl — mondta a pá-
lyázói tapasztalatokról Lipták
Péterné, a Studium Effektíve
Kft. képviselõje. — Nagykörûben
a Tiszavirág Vendégház kialakí-
tását, szolgáltatásunk fejleszté-
sét kezdhettük megvalósítani.
Jelenleg beruházásunk 60 %-nál
tartunk, most burkolnak, terve-
ink szerint év végére elkészül a
Tiszavirág Vendégház, ahol 2 fõ
részére biztosíthatunk új mun-
kahelyet. 

Mindenképpen pozitívak a
tapasztalataim: szívesen em-
lékszem vissza a pályázat meg-
valósításának idõszakára, még
ha sokszor sok utánajárást,
munkát igényelt is, de a 9 mil-
lió forint vissza nem térítendõ
támogatás megéri! 

Hasznos lett volna, ha elõre
tudjuk az egyes megvalósítási
szakaszok ügymenetét, illetve
hogy mikor, mire lesz szükség.
Hasznos tapasztalat volt a leg-
utóbbi szemlénél, hogy aláírási
címpéldányt minden esetben
fel kell tudni mutatni a helyszí-
nen. 

Amúgy mindenki (a HACS,
az MVH) mindig nagyon segítõ-
kész volt, szeretnénk a továb-
biakban is pályázni, s ajánlom
ezt másoknak is. 

A program folytatásáról, a
megmaradt óriási keretösszeg
sorsáról az egyesület elnöke,
Debreczeni László elmondta,
hogy 2011-ben megújultan foly-
tatódik a LEADER-program. Az
új elképzelések a pályázati
rendszer egyszerûsödése, a tá-
mogatási   kérelmek   gyorsabb
feldolgozása, kevesebb várako-

zási idõ elérése felé mutatnak.
Várhatóan jövõ év késõ tava-
szán lehet majd pályázni a visz-
sza nem térítendõ gazdaságfej-
lesztési és szolgáltatásfejleszté-
si támogatásokra. 

— Szeretnénk a térségi igé-
nyeknek megfelelõ kiírásokkal
jelentkezni, innovatív, ugyanak-
kor munkahelyeket teremtõ be-
ruházásokat támogatni. 

Ennek érdekében térségün-
ket ismét felmérjük, projekt-
gyûjtés végzünk, számítunk
térségünk lakóinak, vállalkozá-
sainak ötleteire, együttmûkö-
désére. 

Társadalmi vitaanyagot készí-
tett a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium (VM) az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) LEADER-intézkedésé-
nek átalakításához, amely meg-
tekinthetõ a www.ktzve.hu do-
kumentumtárában. ▲
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A Jászsági Kistérségi Helyi Kö-
zösség Egyesülete LEADER Ak-
ciócsoport teljes területét a jász-
berényi kistérség — Jászberény
város kivételével — adja. Az

Egyesület a Jászság együttmû-
ködésével 2008-ban alakult az
akcióterület önkormányzatai, ci-
vil szervezetei és vállalkozásai
együttmûködéseként.

A 49 alapító tag megalkotta
saját Helyi Vidékfejlesztési

Stratégiáját, mely alapján
a térségben megvalósu-

ló ÚMVP (Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Prog-

ram) III. és IV. tenge-
lyének fejlesztései-

ben közremûködnek.
Az egyesület tagjai vallják,
hogy a vidékfejlesztési tö-
rekvéseknek az összefogá-

sokon kell alapulnia.
A munkaszervezet Jász-

apátin található irodája a hét
minden munkanapján az ügy-
felek rendelkezésére áll
Leader pályázati
információs köz-
pontként. Eddig
3 alkalommal
hirdethettek pá-

lyázati felhívást a rendelkezésre
álló több, mint 1 milliárd forin-
tos térségi keretösszeg lehívásá-
ra, amelyre összesen 77 kérelem
érkezett. Döntéshozó testületük
feladata volt a döntés a benyúj-
tott kérelmek támogathatóságá-
ról, így 2010 õszéig összesen 36
db támogatási határozatot küld-
hettek ki pályázók részére.
(ÚMVP) III. tengely 15 db,
ÚMVP IV. tengely 21 db).

A megvalósított projektekkel
kapcsolatos összefoglalók megte-
kinthetõk az egyesület honlapján
(www.jkhk.hu), ezzel is elõsegítve
a projektgenerálást. A honlapot
egy átfogó kulturális és informá-
ciós portállá szeretnék fejleszte-
ni, amely kézzel fogható közelség-

be hozza az ÚMVP pályázati lehe-
tõségeit, naprakész hírekkel szol-
gál a környékbeli rendezvények-
rõl, eseményekrõl. Teret adnak a
helyi szolgáltatók, vállalkozások
bemutatásénak is, e témával kap-
csolatban várják munkatársaik az
érdeklõdõk jelentkezését.

A megvalósult ÚMVP III. ten-
gely pályázatok kapcsán falusi
szálláshelyek felújítása, el-
avult, korszerûtlen játszóterek
helyett európai uniós feltételek
szerint megépülõ gyerekjáték-
ok várják a kikapcsolódásra vá-
gyó gyermekeket, ahol bizton-
ságosan szórakozhatnak. Emel-
lett templomok újulhatnak
meg, települések faluképe ja-
vulhat. LEADER-támogatásnak

köszönhetõen vállalkozásfej-
lesztés, üzlethelyiség-építés,
munkahelymegtartás és -te-
remtés, tájházak és templom-
belsõk felújítása, sportöltözõ-
felújítás, valamint a térség falu-
si szálláshelyeinek korszerûsí-
tése várható.

Lóczi Miklós, az egyesület el-
nöke kiemelte, hogy a megma-
radt keretösszegre várhatóan
2011 tavaszától lehet ismét pá-
lyázni, amikor is megújultan
folytatódik az ÚMVP program.
Hozzátette, hogy a jelenleg is fo-
lyó társadalmi vita eredménye-
ként várják a pályázati rendszer
egyszerûsödését, a támogatási
kérelmek gyorsabb feldolgozá-
sát. Az elnök elmondta: szeret-
nének a jövõben munkahely-
megtartó és lehetõség szerint
munkahelyeket teremtõ beruhá-
zásokat támogatni. A jövõben is
részt kívánnak venni értékeink
felkutatásában, a térség fejlesz-
tésében. ▲

Pozitív tapasztalatok az ÚMVP-
pályázatok megvalósulásáról

A Jászság fejlesztése és 
munkahelyteremtés a LEADER-rel

LEADER társadalmi vita
A LEADER és vidékfejlesztési
források területén azonban
problémák mutatkoznak, an-
nak részletei számos kritikát
kaptak és kapnak ma is. A
pályázók bonyolult, túlbonyolí-
tott eljárásrend szerint, indo-
kolatlanul hosszadalmas dön-
tési folyamat után tudják csak
megvalósítani elképzeléseiket.
A LEADER-program egyszerû-
sítése, problémáinak kijavítá-
sa érdekében elkészült egy, a
program javítását szolgáló ta-
nulmány. A tanulmány alap-
ján kialakított vitaanyag —
amely a www.mnvh.eu olda-
lon olvasható — tartalmazza a
LEADER-program átalakítását
célzó fõbb területeket. A tanul-
mány arra kéri az olvasókat,
hogy nyújtsanak segítséget a
program véleményezésében.

További információ: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. 
Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2. 
Tel./fax: 06/57-443-570  E-mail: jaszsagi.kisterseg@gmail.com


