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KTZVE HÍREK

Június 1-jén nyílik ismét LEADER pályá-
zati lehetőség térségünkben!

Közel háromszáz millió forintos keretösszeg pá-
lyázására nyílik ismét lehetőség térségünkben. A 
várhatóan július 1-jétől pályázható kiíráson kistérsé-
günk két városa, Rákóczifalva és Újszász is kedvez-
ményezett település: vállalkozási alapra benyúj-
tott projektek esetén 60%-os, míg közösségi alapra 
benyújtott pályázatok esetén 100%-os támogatási 
intenzitás mellett.

A benyújtás elektronikus úton lehetséges, előtte 
május hónaptól lehet benyújtani munkaszervezeti 
irodánkhoz a projektötletet tartalmazó adatlapot, 
melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium, azaz IH, rö-
videsen elérhetővé tesz. Március 21-ét követően a 
szolnoki kistérség mikrotérségeiben projektötlet gyűj-
tő fórumokat tervezünk, melynek egyik állomása 
Rákóczifalván lesz! Teljes körű térségi igényfelmé-
réssel kívánjuk megalapozni a Helyi Vidékfejelsztési 
Stratégia 2013. évi felülvizsgálatát. A „projektötlet 
gyűjtő - igényfelmérő” jellegű fórumokon, az érdek-
lődőkkel a konkrét pályázni kívánt projektterveiket, 
elképzeléseiket egyeztetjük. A fórumsorozat célja, 
hogy a - 2013. június 1-jén megnyíló LEADER (IV. ten-
gely) jogcím keretében -  térségünkre vonatkozó 
helyi vidékfejlesztési stratégia ténylegesen a helyi 
igényekre és szükségletekre adjon megoldási lehe-
tőséget, (melyre pályázatokat benyújtanak, majd 
megvalósítják a helyi szereplők). 

Figyeljék honlapunkat: www.ktzve.hu, ahol a 
legfrissebb információkat olvashatják, tölthetik le 
a hetek múlva induló fejlesztést elősegítő pályázat 
aktualitásait!

Az alábbiakban néhány fotóval illuszt-
rált megvalósított LEADER projekt:

Menedék Bt. megújuló-energia forrásokra épülő vál-
lalkozás fejlesztése

Vállalkozásunk energiaracionalizálása céljából 
sikeres pályázatot valósított meg megújuló energia-
forrás hasznosító berendezés kiépítésére.  A projekt-
ben 18 db polikristályos és Yngli típusú napelemes 
mobil került beépítésre, mely belső hálózatra táp-
lálja a napelemek által termelt áramot. A projekt 
a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület ál-
tal megalkotott és elfogadott Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiához illeszkedik. A nyilvánosság biztosítása 
érdekében évente 3 alkalommal nyílt napot tartunk, 
mely alkalmával az érdeklődők számára lehetősé-
get nyújtunk napelemes rendszerünk működésének 
tanulmányozására, illetve tapasztalatcserére. 

Projektünk megvalósítására 6774,43 eur, azaz 2 131 
100,- Ft támogatást nyertünk el 60%-os támogatási 
intenzitás mellett EMVA LEADER pályázat keretében 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tá-
mogatásával.
A nyílt napok délelőtt 9 és 11 óra között Rákóczifalva, 
Rákóczi út 106/a sz. alatt zajlanak.
Tervezett időpontok:   2013. március 10.
2013. június 23.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vi-
déki területezőgazdasági Vidékfejlesztési Ala vi

MENEDÉK BT.
székhely: Rákóczifalva, Rákóczi út 106/a.

IV. Döme Napi Vigasság – Rákóczifalva
Kedvezményezett: Rákóczifalva Város Önkor-

mányzata 
Támogatás összege: 1.066.000 Ft,

2010. augusztus 14-én EMVA LEADER pályázati 
támogatásból valósult meg Rákóczifalva főterén a 
ma már hagyományőrző rendezvénynek számító IV. 
Döme Napi Vigasság és a Város napja.

A projekt megvalósításával olyan hiánypótló ren-
dezvényt „teremtett”, amely a vidéki családi érté-
keket állítja középpontba. A különböző generációk 
élményszerzése, közös alkotása értéket teremt és 
közvetít, a maciszámlálás pedig turisztikai vonzerőt 
jelent a város számára.


