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Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület
Döntés a LEADER pályázatokról
a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület elnöksége
április 13-i és 18-i ülésén döntött a 9 db LEADER pályázati célterület vonatkozásában a minimum pontszámokról, a forrás összetételről
és –átcsoportosításról, melyet az Irányító Hatóság jóvá is hagyott, és
ezek alapján kiküldésre kerültek a támogató határozatok.
A Vidékfejlesztési Minisztérium által a 76/2011. (VII. 29.) VM rendeletben meghirdetett második LEADER pályázati fordulóban 2012. december 5-ig akciócsoportunkhoz 52 db pályázat érkezett be elektronikus úton. A pályázatok feldolgozását
és értékelését helyben végezte akciócsoportunk munkaszervezete a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szakmai felügyelete mellett.
A pályázatkezelési folyamat lezárultát-, az MVH és az Irányító Hatóság jóváhagyását követően az egyesület elnöksége április 13-i és 18-i ülésén döntött a 9 db
pályázati célterület vonatkozásában a minimum pontszámról, a forrás összetételről
és –átcsoportosításról.
A 330 millió forintos keretösszegből mindegyik, a pályázati feltételeknek megfelelő
37 db pályázatot támogatta elnökségünk. A következő oldalon található táblázat
mutatja be célterületenként a támogatott pályázatok számát, a megítélt támogatások összegét:
Forrásátcsoportosításra a legnépszerűbb célterület (7. Bemutató helyek, közösségi
terek és sportlétesítmények kialakítása, felújítása) esetében volt szükség, ide a – sajnálatos módon – beérkezett pályázat nélküli célterületről (10. Kisebbségi hagyományok megőrzése) került a szükséges pénzösszeg átcsoportosításra.
A döntéshozó ülések jegyzőkönyveit, dokumentációját visszaküldtük az Irányító
Hatóságnak jóváhagyás céljából, mely rövid határidővel megtörtént. Az EMVA
társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 34/2012. (IV. 24.) és 42/2012.
(V. 2.) számú közleményeiben hirdette ki a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatások minimális ponthatárait. A kihirdetést követően a támogató
határozatok kiküldésre kerültek a kedvezményezetteknek.
A maradék források kipályáztatása érdekében a következő LEADER pályázati forduló előreláthatólag még ezév végén megnyitásra kerül, melyre már most várjuk
a pályázati ötleteket munkaszervezetünk elérhetőségein (személyesen a Kisbér,
Kossuth L. u. 14. szám alatti irodánkban, telefonon a 34/352-387-es vagy 20/3226661-es telefonszámokon, vagy e-mailen a bkkkv.leader@gmail.com címre).
(Folytatás a következő oldalon.)
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2.

Döntés a LEADER pályázatokról
a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál (Folytatás az előző oldalról.)
CÉLTERÜLET
MEGNEVEZÉSE
1. Települési gazdasági
területek kialakítása,
fejlesztése
2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése
3. Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztése
Kisbéren
4. Termelés, feldolgozás,
értékesítés összekapcsolása
5. Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás
támogatása
6. Erdészeti szolgáltatók
és zöldterület kezelők
eszközparkjának fejlesztése
7. Bemutató helyek, közösségi terek
és sportlétesítmények
kialakítása, felújítása
8. Együttműködésben
a Bakonyalja-Kisalföld
kapujáért
9. LEADER rendezvény
10. Kisebbségi hagyományok megőrzése
Összesen:

BENYÚJTOTT TÁMOGATOTT MEGÍTÉLT
KERETÖSSZEG
MINIMUM
PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁS
(FT)
PONTSZÁM
SZÁMA (DB)
SZÁMA (DB)
(FT)
40 000 000,-

2

2

16 709 263,-

75

50 000 000,-

2

2

17 955 866,-

90

30 000 000,-

3

1

2 055 782,-

100

30 000 000,-

4

2

20 000 000,-

95

40 000 000,-

2

1

19 956 842,-

100

10 000 000,-

2

1

2 799 666,-

110

100 000 000,-

17

13

105 410 283,-

80

5 000 000,-

1

1

3 945 998,-

65

10 000 000,-

19

14

3 057 933,-

-

15 000 000,-

0

0

0,-

-

330 000 000,-

52

37

191 891 633,-

-

Újszilvásé az idei Magyarországi Falumegújítási Díj
A Pest megyei Újszilvás nyert, tizenkét település különböző elismeréseket kapott a Magyarországi Falumegújítási Díj idei
pályázatán, amelyet a Vidékfejlesztési- és a Beügyminisztérium közösen hirdetett meg. A díjakat a baranyai Alsómocsoládon
adta át Kovács Péter és Szaló Péter helyettes államtitkár április 20-án.
A mintegy 2800 lakosú Újszilvás, főként az agráriumból és a feldolgozóiparból élő község az elmúlt tíz évben jelentős műszaki, infrastrukturális fejlődésen ment keresztül: piacteret építtetett, modernizálta középületeit. Újszilváson a közintézményeket
geotermikus energiával fűtik, s az ország legnagyobb napkövető rendszerű naperőművét üzemeltetik.
Többek között akciócsoportunk tagtelepülése, Bakonyszombathely is elismerésben részesült.
A pályázatot értékelő szakemberek javaslata alapján Magyarországot Újszilvás és Kunsziget képviselheti az Európai Falumegújítási Díj pályázatán.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)
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A kormány birtokpolitikája
A kormány május 4-i sajtóközleményében erősítette meg birtokpolitikai céljait, eddigi eredményeit, az állami tulajdonú termőföldek hasznosításának menetét.
A birtokpolitikai célok 2010. őszén kerültek nyilvánosan meghirdetésre. A kormány elérte az Európai Unióban a földmoratórium meghosszabbítását.
A kormány kinyilvánította, hogy a kis és közepes családi vállalkozások, valamint az állattartó gazdálkodások megerősítése a célja. Ennek
megfelelőn módosította a földtörvényt, létrehozta a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet (NFA). A Nemzeti Földalap a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től visszakerült a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alá. Egy kézbe került az összes földdel kapcsolatos
ügyintézés, így a tárca hatékonyabban valósíthatja meg a kormány
birtokpolitikai elképzeléseit.
A kormány döntött arról is, hogy 2011. szeptember 1-től az állam
is a földpiac szereplője lesz és a Nemzeti Földalapot elővásárlási jog
illeti meg. Ezzel a lépéssel megindult a harc a zsebszerződések felszámolására.
A Nemzeti Földalap 2010 végére elkészítette a teljes vagyonleltárt és
2011-ben megkezdte az állami földek haszonbérbeadását. Magyarországon 6 millió hektár termőterület van, ebből 500 ezer hektár
mezőgazdasági terület az államé. Első körben 2011. októberében az
NFA 65 ezer hektár földet jelölt ki haszonbérbeadásra, tehát a teljes
termőterület mindössze 1%-át.
Annak ellenére, hogy soha egyetlen kormány sem hirdetett meg
ekkora területet, és soha nem tudtak a családi gazdálkodók ekkora
földet bérelni, a pályázat vesztesei illetve a politikai haszonlesők megpróbálják lejáratni az eljárást.
A Vidékfejlesztési Minisztérium a kormány birtokpolitikai elveivel
összhangban 2011. októberében 65 ezer hektár állami tulajdonú
termőföldet jelölt ki haszonbérleti pályázatra, melyből eddig 35 ezer
hektárt hirdetett meg. Az NFA 2012. április végéig 16 ezer hektárra
tudta megkötni a szerződést összesen 426 pályázóval (az átlag birtokméret: 37 hektár).
A pályáztatás fő célja a kis és közepes családi vállalkozások, vala-

mint az állattartó gazdálkodások megerősítése. Ennek megfelelően a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet az eljárásnál a helyben lakó, életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytató termelőket hozza helyzetbe, és a haszonbérbe adást állattartáshoz köti. A pályázók
lakhelye illetve székhelye nem lehet az érintett termőföld 20 km-es
körzeténél távolabb. A meghirdetett földek átlag mérete 25 hektár,
amelyet a nyertes pályázók 20 évre kapnak haszonbérbe.
Az NFA ugyanakkor gondoskodott mind a 65 ezer hektár hasznosításáról. 40 ezer hektárra egy évre szóló földhasználati megbízást
adott.
A kormány tavaly év végén 500 millió forintot csoportosított át a
vidékfejlesztési tárcához az állami termőföld vagyon gyarapítására és
természetvédelmi oltalom alatt álló termőföld területek állami tulajdonba vételére.
A döntéssel a feltételezhető „zsebszerződések” kiküszöbölése mellett a nemzeti park igazgatóságok az érintett területeket hasznosíthatják. Bérbe adhatják olyan helyi vállalkozóknak, akik a természetvédelemmel összhangban gazdálkodnak.
Elindult az NFA közreműködésével a szociális földprogram és a
közmunkaprogram. A szociális földprogram részeként – a települési
önkormányzatokkal történt előzetes konzultáció alapján – végül 76
település erősítette meg a szándékát, mintegy 1 151 hektár termőföld
igénybevételére. A közmunkaprogramra vonatkozó igények befogadása a Belügyminisztériummal egyeztetve folyamatosan zajlik.
Az osztatlan közös tulajdonú területek magas aránya a magyarországi
birtokszerkezet egyik legnagyobb problémája. Ennek felszámolására
a kormány meghirdette, hogy aki 2012. június 1-jéig kéri a körzeti
földhivataloknál a tulajdonának kimérését, annak átvállalja a költségét.
A minisztériumban készül a földdel kapcsolatos jogszabálycsomag,
amely a birtokszerkezettel, az üzemszabályozással, kapcsolatos még
létező kihívásokra is megoldást kínál.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

Ismét TeSzedd! hulladékgyűjtési akció
Június 2-án folytatódik Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akciója, mely a beszédes TeSzedd! nevet viseli.
A belterületek megtisztítását tűzte ki célul idén a TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért mozgalom. Az ország legnagyobb hulladékgyűjtési akcióját június 2-án
reggel 8 és este 6 óra között rendezi meg közösen a Vidékfejlesztési Minisztérium, a
Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség és az Országos Polgárőr Szövetség. A szervezők ebben az évben is várják a vállalatok, önkormányzatok, iskolák, civil szervezetek, egyéni
önkéntesek jelentkezését. Regisztrálni május 30-ig lehet a www.teszedd.hu honlapon.
Az esemény kiemelt kommunikációs főtámogatója az MTVA Zrt.
Tavaly a 160 ezer önkéntes 1000 helyszínen több ezer tonna hulladékot gyűjtött ös�sze. Az akcióba 165 vállalat, 403 civil szervezet, 551 közintézmény kapcsolódott be.
Természetesen egyetlen nap alatt nem lehet Magyarországot kitakarítani, ezért nagyon fontos a tudatosság és az, hogy egy nap se dobjuk el a szemetet. Statisztikailag
kimutatták, hogy aki már részt vett valamilyen szemétgyűjtési akcióban, sokkal jobban odafigyel környezete tisztaságára. (Forrás: MTI)
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„A sonka világa, a világ sonkái” konferencia
Május 9-én tartották Budapesten, a LARUS Rendezvényközpontban a „A sonka világa, a világ sonkái” konferenciát, melynek
megnyitóját Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter tartotta.
A magas szinten feldolgozott, minőségi magyar
élelmiszereknek ott a helye a családok asztalán –
mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter megnyitójában. A szakminiszter úgy fogalmazott, a vásárlók kifinomult ízlése a legjobb rosta,
olyan értékmérő, ami kiszűri a silány élelmiszereket a piacról. Minél gyorsabban eltűnik a dömpingáru a boltok polcairól, annál hamarabb lesz
nyereséges a sonkatermelés és a mangalicatartás
– tette hozzá.
Ezért a kormány a maga eszközeivel is tesz, a
miniszter kiemelte a másodlagos élelmiszervizsgálatról szóló rendeletet, ami segít megvédeni a
magyar élelmiszereket.
A kormány vidékfejlesztési politikájában egy lapra tartozik a helyi közösségek, a helyi termelés, a
helyi értékesítés, az őstermelés, az egyéni és családi gazdálkodók, a mikro-, kis- és középvállalkozók ügye, támogatásuk biztosítása. A modern,
egészséges Magyarország elképzelhetetlen erős vidéki közösségek, dinamikusan fejlődő falvak és városok nélkül – mondta.
Mindennek az alapja a hagyományok megőrzése, gyarapítása. Termelési hagyományaink, évszázados receptjeink, a sonkakészítés mesterségének fortélyai, konyhaművészetünk éppúgy kultúránk része, mint népzenénk, népművészetünk, táncaink.
Fazekas Sándor emlékeztetett, a kormány első intézkedése volt a kistermelőkre vonatkozó rendelet módosítása, a jogszabályban egyszerűsítették az élelmiszertermelés, az élelmiszer-feldolgozás és értékesítés feltételeit. Kiemelte: a rendelet biztosítja a hagyományok megőrzését,
lehetővé teszi a disznóvágást falusi vendéglátónál vagy rendezvényeken. A kistermelő évente 12 sertést vághat le és dolgozhat fel, az ételeket
fel is szolgálhatja saját asztalán, mellé pedig saját pálinkáját tudja kínálni.
Másik fontos intézkedésként a miniszter a közbeszerzési törvény módosítását említette, amivel lehetővé vált, hogy a kistermelők közvetlenül értékesítsék termékeiket a közétkeztetésben. Egyszerűsítettek a vágópontok szabályozásán is, hogy könnyítsék a helyi húsfeldolgozás
feltételeit.
A sertéstartás és az arra épülő feldolgozóipar a vidék gazdaságnak egyik fontos szegmense, ezért a kormány kiemelten kezeli a területet. A
sertéságazat fellendítésének alapfeltétele, hogy a húsfeldolgozás a különleges minőségű, magas áron értékesíthető termékek irányába mozduljon el, Fazekas Sándor példaként említette a kiváló mangalicatermékeket.
Bejelentette, hogy az Új Széchenyi Terv keretében 5000 fő alatti települések mikrovállakozásai számára nyílik gazdaságfejlesztési pályázati
lehetőség, a Darányi Ignác Tervben pedig 5 milliárdos keret fog szolgálni az élelmiszeripari vállalkozások fejlesztésére.
A Magyar Konyha első szakmai konferenciája az őshonos magyar mangalicát, és a belőle készült sonkát állította a figyelem középpontjába,
bemutatva, hogy helye van a közismert nagy nemzetközi márkák között.
Az egyedi tematikájú rendezvényen részt vettek a legnevesebb hazai és külföldi sonkatermelők, húsipari szakemberek, tudományos kutatók
és neves séfek. A szakmai konferenciát termékbemutató kísérte, ahol a jelenlévő termelők és forgalmazók sonkáinak minőségét hasonlíthatták össze a látogatók. Az előadásokon szó esett az érlelt sonkák elkészítésének hagyományos eljárásairól, feldolgozási módszerekről, a
pácolás és a sózás problematikájáról, a mangalica piaci helyzetéről. A konferencia kísérőprogramja az I. Magyar Sonkaszeletelő verseny volt,
amelynek zsűrijében helyet kaptak spanyol és olasz sonkamesterek is.
(Forrás: kormany.hu; magyarkonyhaonline.hu)
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Minőség és hagyomány a tejtermékek piacán
Elkészült a Magyar Élelmiszerkönyv két újabb, a különleges tejtermékekre és a különleges kézműves tejtermékekre vonatkozó
szabványa. Ezentúl a gyártók feltüntethetik a tejtermékek csomagolásán a „különleges minőségű” és a „különleges kézműves”
tejtermék elnevezést, amennyiben a szabályozás szerinti feltételeket teljesítik.
A fogyasztó egyre határozottabban szeretné, ha a termékek csomagolásán megjelenő információk alapján meg tudná különböztetni a piaci kínálatból azokat az
élelmiszereket, amelyeknek magasabb a hozzáadott értéke, kevesebb adalékanyaggal készülnek, esetleg adalékanyag-mentesek, vagy éppenséggel hagyományos,
kézműves technológiát alkalmaznak előállításuk során.
A magasabb hozzáadott értékű, kiemelkedő minőségű termékek kitörési pontot
jelentenek a magyar gazdaság számára. A magyar tejágazat bruttó termelési értéke
2011-ben 218 milliárd forint volt, a tejtermékeket illetően mind az import, mind
az export nőtt az elmúlt tíz évben. Sajtkészítményekből Magyarország 2011-ben
135 millió euró értékben importált, míg az export értéke 45 millió euró volt.
A magasabb minőségi követelményeket meghatározó, önkéntesen vállalható kötelezettségeket akkor kell teljesíteniük a hazai gyártóknak és az importőröknek, ha „különleges minőségű” megnevezéssel kívánnak forgalmazni egy olyan terméket, amelyre vonatkozóan már létezik emelt szintű szabályozás.
A Magyar Élelmiszerkönyv újabb irányelve a különleges tejtermékekre és a különleges kézműves tejtermékekre ír le szabályokat. Az első
meghatározásban szempont a tejtermékek fizikai, kémiai és érzékszervi tulajdonságai között a hagyományos jelleg megőrzése. Például a sajt
ízének kialakításában kulcsfontosságú, hogy milyen alakban, méretben és milyen érési feltételek mellett készül.
A különleges kézműves tejtermék minősítést azok az árucikkek kaphatják, amelyeket hagyományos technológiával, hagyományos eszközökkel, többnyire kézzel, vagy kézi beavatkozással irányított, nem automatizált technikákkal állítanak elő, vagyis amelyek gyártásakor a
kézi munka meghatározó. A különleges kézműves tejtermékek választéka és azok előállítási módja a Kárpát-medence tejtermék kultúráját,
hagyományait kell, hogy őrizze.
Az elsőként kidolgozott szabvány a mézekre vonatkozott, ezt követően megjelent a lekvár és szörp, valamint az édesipari termékkategória
szabályozása, legújabban pedig a megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott egyes tejtermékek szabályozása készült el. A következő irányelvben a sütőipari termékekre, illetve a fűszerpaprikára vonatkozó szabályok láthatnak napvilágot.
(Forrás: MTI;Vidékfejlesztési Minisztérium)

Átalakult a Vidékfejlesztési, Képzési
és Szaktanácsadási Intézet
Átalakult a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI), mely bővített feladatkörrel folytatja
munkáját, ezért a neve is kiegészült. A Nemzeti Agrárszaktanácsi, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) az
oktatás, a tanácsadás és a vidékfejlesztés mellett többek között pályázatkezelési feladatokat is átvesz.
Az intézmény tavaly a Tanyaprogram pályázatait dolgozta fel, és mindössze két hónap alatt döntött a forrás elosztásáról. A
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a jövőben is támaszkodik majd a NAKVI hatékony munkájára, nemcsak a nemzeti, de
az uniós pályázatok feldolgozásánál, elbírálásánál is. Nyáron indulhat a GAZDANet program, melyet szintén az intézet kezel
majd. A VM azt várja az intézménytől, hogy a pályázat kiírása egyszerű, lebonyolítása gyors legyen. A tárca a 2014-2020
közötti vidékfejlesztési program eredményes végrehajtásában is számít a NAKVI-ra.
2012. január 1-jétől az intézet adja ki a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai lapjait. A szakképzési tankönyvekkel együtt az
intézet komoly kiadói tevékenységet is folytat.
A szervezeti átalakításoknál a hatékonyságra törekedtek. Összevonták például az oktatási és a szaktanácsadási területeket,
hiszen ezek szorosan összefüggenek; emellett külön szervezeti egységet hoztak létre a pályázatok kezelésére.
A NAKVI elődjét, az Agrárszakoktatási Intézetet 1994-ben alapították a szakképzési feladatok ellátására. Később a szaktanácsadással, majd a vidékfejlesztéssel összefüggő feladatokat is átvette, így lett VKSZI, majd NAKVI. Az intézet több szervezetet, programirodát működtet, például a vidékfejlesztés érintettjeit összefogó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
Állandó Titkárságát, illetve az Esélyegyenlőségi, a Magyar Falusi Turizmus, a Magyar Tanyákért és az IKSZT Programirodát.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)
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Aktuális ÚMVP
kifizetési- és támogatási kérelem
benyújtási időszakok
Támogatási kérelmek
I. tengely
- Támogatás fiatal erdők állományneveléséhez (05.02-05.31.)
- Támogatás szaktanácsadásra (06.0106.15.)
II. tengely
- Támogatás mezőgazdasági területek
erdősítésére (05.01-06.30.)
- Támogatás agrár-erdészetekre (05.0106.30.)

Kifizetési kérelmek
I. tengely (02.01-05.31.)
- erdészeti gépekre
- nyersszesz- és nyersolaj-előállító üzemekre
- mezőgazdasági termékek értéknövelésére
- növénytermesztési létesítmények korszerűsítéséhez
- kertészet korszerűsítésére
- kertészeti gépbeszerzéshez
- baromfitelepek korszerűsítésére
III. tengely (02.01-05.31.)
- mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
- a turisztikai tevékenységek ösztönzése
- falumegújítás és –fejlesztés
- a vidéki örökség megőrzése
IV. tengely (02.01-05.31.)
- a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtása

6.

A magyar termék rendelet-tervezet
notifikációs eljárása
A magyar élelmiszerek önkéntes jelölését segítené a magyar termék
rendelet, amelyet a szakértők jelenleg egyeztetnek Brüsszellel. A vidékfejlesztési tárca legkésőbb június 25-éig küldheti meg válaszait az
uniós kifogásokra. A jogszabály-tervezet a hazai vásárlók jobb tájékoztatását, a magyar termékek kiemelt pozícióját biztosíthatná.
A Vidékfejlesztési Minisztérium az EU-s szabályoknak megfelelően még a múlt év végén Brüsszelbe
küldte notifikációs eljárásra a magyar termék rendelet-tervezetet. A notifikációs eljárásnak is nevezett
uniós egyeztetésen mind a Bizottság, mind a tagországok megfogalmazhatják megjegyzéseiket, észrevételeiket, kifogásaikat a készülő szabályozásról.
Az EU a hazánknak megküldött áprilisi válaszlevélben elismeri, hogy az önkéntes szabályozás nem
ellentétes az áruk szabad áramlásának uniós alapjogával, mégis úgy ítéli meg, hogy a származási hely
feltüntetése már önmagában is diszkriminatív, hiszen arra ösztönözheti a magyar fogyasztókat, hogy az import élelmiszerekkel szemben a hazai termékeket
válasszák. A levélben több olyan bírósági döntésre utalnak, amelyben hasonló,
más tagországi kezdeményezéseket Brüsszel már elutasított. A hazai álláspont
szerint a kategóriák jelölése önkéntes lenne, a szabályozás nem kívánja helyettesíteni, felülírni a már meglévő közösségi szabályokat.
A néhány technikai jellegű kifogás mellett az unió a tervezett szabályozás
bonyolultságára is felhívja a hazai rendeletalkotók figyelmét. Attól tartanak
ugyanis, hogy a hazai fogyasztók nem tudnak majd eligazodni a „magyar termék”, a „hazai termék” és a „hazai feldolgozású termék” megjelölések között.
Éppen azért, mert belföldön nő a magyar élelmiszerek iránti igény, de a fogyasztók nehezen igazodnak el a különféle címkék és jelölések között, a szaktárca a tavaly év végén elkészült magyar termék rendelet-tervezettel kívánja a
magyar vásárlókat segíteni abban, hogy az árukínálat között könnyebben eligazodjanak.
A magyar termék rendelet-tervezet három kategóriába sorolja a magyar eredetű
élelmiszereket. Ezek szerint a „Magyar termék” minősítés, vagy bármely más,
az élelmiszer magyar származását tartalmazó állítás kizárólag akkor tüntethető
fel az árun, ha az magyar alapanyagból, Magyarországon készült. Így a növényi eredetű élelmiszer alapanyagait belföldön termesztették, vagy gyűjtötték,
kezelték, csomagolták, a vadon termő növényt Magyarországon gyűjtötték, kezelték, csomagolták. Az állati eredetű élelmiszerekhez pedig az állatokat itthon
tenyésztették, dolgozták fel, illetve a halakat honi vizekből fogták ki, a vadakat
pedig Magyarországon ejtették el. „Hazai terméknek” akkor nevezhető az élelmiszer, ha összetevőinek legalább ötven százaléka magyar, és a feldolgozás
minden egyes lépése Magyarországon történt. A harmadik kategória pedig a
„Hazai feldolgozású termékek” köre. Ide tartoznak a Magyarországon feldolgozott, de többségében import eredetű összetevőket tartalmazó élelmiszerek.
A tárca szakértői részletesen elemzik, értékelik a Bizottsági álláspontot és az
egyeztetéseket követően megteszik a szükséges pontosításokat azért, hogy az
önkéntes szabályozás lehetőségével minél hamarabb élhessenek a gyártók és a
forgalmazók.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)
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Tavasztól-őszig magyar tájakon
A Nemzeti Vidékstratégiához kapcsolódva áprilistól szeptemberig ötalkalmas, a magyar tájakat, a hazai termékeket és a
vidéki életformát népszerűsítő, díjmentes rendezvénysorozatot szervez a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum.
A Tavasztól őszig magyar tájakon című programsorozat célja, hogy segítse a gazdálkodók, a
kézművesek, a gyógynövénytermesztők, az állattartók és az érdeklődő városi emberek, családok,
kicsik és nagyok találkozását. Szeretnék ösztönözni egy olyan város-vidék kapcsolat újjáéledését,
amely hozzájárul a falvak gazdasági létalapjának
visszaállításához és a vidék értékeinek megismertetéséhez, megőrzéséhez.
A három évszakon átívelő, a magyarországi nemzeti parkokkal együttműködésben megvalósuló
rendezvényeken a kiemelkedő természeti adottságok, a kiváló minőségű hazai élelmiszerek, a páratlan népművészeti és kismesterségi hagyományok
tárulnak a látogatók elé.
A rendezvénysorozat egy körutazásra hívja az érdeklődőket a hazai tájak hangulatai, illatai, a vidéken megőrzött hagyományok, értékek és a mezőgazdasági munkák háromdimenziós tér- és időszalagján. A hónapról hónapra változó programok mentén nyomon
követhetjük, ahogy a téltemetés után a természet újjászületik, elkezdődik az állatok legeltetése, a vetés, majd a növények virágzása, a
gyümölccsé érés és végül az aratás, a betakarítás. Találkozhatunk azokkal a hazai gazdálkodókkal és mesteremberekkel, akiknek ez a
körforgás, a természet rendje határozza meg a mindennapjait. Az ő munkájuk révén kerülnek az asztalunkra az illatos barackok, az
ízletes házisajtok és a fűszeres borok.
Ízelítő az ötalkalmas rendezvénysorozat még hátralévő programjaiból:
2012. június 2. Gyógyító természet – „fűben, fában orvosság”
Mindnyájan tudjuk, hogy Magyarország gyógyvizekben nagyhatalom. De vajon tudjuk-e, hogy mi a különbség a fűszernövények, a
gyógynövények és a drogok között? Tudjuk-e, mi lapult a javasasszony köténye alatt, mi mindennel lát el minket a természet, hogy
megőrizhessük egészségünket életünk minden szakaszában? Ezen a napon mini-kiállításunk, kézműves foglalkozásaink, természetgyógyász tanácsadók adnak választ az érdeklődők kérdéseire. Emellett mesterségek bemutatói, gyógyvizeinkről szóló előadások, városligeti séták, vizes kísérletek teszik teljessé a látogatók napját.
2012. július 28. Folyók között mi terem – „vadat és halat, s mi jó falat…”
A nyár közepén, a tikkasztó hőségben igazán jól esik akár egy csepp víz is. A Vajdahunyadvár középkori kolostorudvarának hűvösében játékosan ismerkedhetünk a magyarországi halfajokkal, a felnőttek vizeink világáról szóló előadásokat hallhatnak, a gyerekeket
akadálypályák várják, majd balatoni halászlevet kóstolhatnak. A hagyományokhoz ezúttal az ártéri gazdálkodás napjainkban újraéledő
világának és termékeinek megismerésével kerülhetünk közelebb.
2012. szeptember 29. Gazdag ősz – „…meghozta gyümölcsét”
Az aratás és a szüret mindig többet jelent egyszerű munkánál, az egész éves fáradozás után igazi ünnep. Ilyenkor derül ki, milyen
lisztből készül az újkenyér, jóízűvé érett-e az alma, a szőlő megfelelő minőségű-e a tökéletes bor elkészítéséhez, az állatok és növények
gondozása, nevelése „meghozta-e a gyümölcsét”. A látogatók borászati tárlattal egybekötött borkóstoláson vehetnek részt, és maguk is
kipróbálhatják a mustkészítés fortélyait. Közben a gyerekek megismerkedhetnek a Városliget fáinak és bokrainak terméseivel, melyekből akár azonnal asztaldíszt készíthetnek. A kiváló minőségű magyar termékek piacterén az ízletes nedűk mellé további finomságokat
kóstolhatunk.
A részletes programkínálat az egyes rendezvények előtt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum honlapján olvasható. A belépés díjtalan!
Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum – 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
Telefon: 06-1-363-2711; www.mezogazdasagimuzeum.hu; www.facebook.com/mezogazdasagimuzeum
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)
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A Darányi Ignác Terv fő intézkedési területei
A 2020-ig szóló Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásának keretprogramja, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés minden területére
kiterjedő Darányi Ignác Terv fő intézkedési területeit mutatjuk be hírlevelünk soron következő számaiban. A harmadik intézkedési terület a szemléletformálási, képzési programok és akciók indítása.
A vidéki települések fennmaradásának és megújításának elengedhetetlen feltétele, hogy mind a vidéken élőknek, mind a városok lakóinak szemléletét
áthassák a vidékfejlesztési célkitűzések, ezen értékek
tisztelete és ismerete. Az intézkedések a fenntartható fogyasztással és termeléssel, az egészségbarát élelmiszerekkel kapcsolatos ismeretek bővítését, a környezettudatosság terjesztését, a vásárlói tudatosság,
annak keretében a magyar termékek, helyi termékek
és helyi piacok preferálását, a vidék értékeinek tudatosítását célozzák.
A Darányi Ignác Terv keretében 2012-ben az
alábbi szemléletformálási, képzési intézkedéseket tervezik megvalósítani:

1. Belföldi agrármarketing programok a magyar élelmiszerek népszerűsítésére
A magyar vidék szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek belföldi piaci pozícióit megerősítsék és számukra stabil exportpiacokat szerezzenek. Ennek érdekében célzott agrármarketing programra van szükség. A program fő üzenete, hogy a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, a „magyar termék”-ek kiváló minőségűek, élelmiszer-biztonsági szempontból
megbízhatóak, vásárlásukkal a fogyasztó a magyar vidék felemelkedését segíti. A tudatos fogyasztó felismeri és keresi a magyar termékeket,
ezzel növeli keresletüket, erősíti piaci pozícióikat, egyben elősegíti a vidéki agrár/élelmiszeripari munkahelyek számának növekedését.
2. Tudatos fogyasztó és vásárló program
Már óvodás kortól fontos elkezdeni a fogyasztói, táplálkozási, élelmiszer-higiéniai, ételkészítési ismeretek oktatását. Előtérbe kell helyezni a
fogyasztók egészséges, kiegyensúlyozott étrenddel kapcsolatos felvilágosítását, és segíteni kell őket, hogy az élelmiszerek árában azok valódi
értékét, a minőségük által képviselt többletértékeket fel- és elismerjék. Tudatosítani kell a fogyasztókban, hogy a magyar termékek vásárlásával
magyar munkahelyeket védenek meg. Ösztönözni kell a hazai élelmiszerlánc szereplőit, hogy saját kampányaikkal csatlakozzanak a kormányzati fogyasztói felvilágosító, tudatosító kampányokhoz. Korszerű információs rendszert kell kiépíteni és folyamatosan működtetni a fogyasztói visszajelzések, ötletek, észrevételek gyűjtésére, rendszerezésére és hasznosítására.
3. A vidékfejlesztés szakképzési rendszerének és intézményhálózatának megújítása
A vidékfejlesztés elengedhetetlenül fontos eleme a humán infrastruktúra fejlesztése, vagyis az oktatás, képzés, tájékoztatás javítását célzó
intézkedések. Ennek része az iskolarendszerű szakképzés valamint a felnőttképzés intézményrendszerének helyreállítása, egységes hálózattá
szervezése, fejlesztése. Az agrár TISZK (Térségi Integrált Szakképző Központ) keretében kb. 60, tiszta profilú, csak mezőgazdasági, valamint
élelmiszeripari szakmákat oktató intézmény kerül a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartása alá. A szakképzési rendszer továbbfejlesztése,
a gazdaság igényeivel való összehangolása érdekében átalakítják az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ-t). Ezzel összefüggésben felmerült a
szakmacsoportok újragondolása, szakközépiskolai ágazatok megjelenítése, és ennek megfelelően az új szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek elkészítése.
4. Az iskolarendszerű és terepi környezeti oktatás, nevelés megújítása
A Zöld Óvoda illetve az Ökoiskola címet elnyert nevelési-oktatási intézmények, valamint az Erdei Iskola és Óvoda Programban részt vevő
oktatási intézmények, illetve erdei iskola és óvoda szolgáltatók átgondoltan és intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti és egészségneveléssel. A meglévő
Zöld Óvoda és Ökoiskola, valamint az Erdei Iskola és Óvoda Program kritériumrendszerének kibővítésével a hiányzó elemek, területek is
megfelelő teret kapnak a szemléletformálásban. Az átdolgozás kiemelt szempontja a Nemzeti Vidékstratégia üzeneteivel való összhang megteremtése, az ahhoz való tartalmi kapcsolódás.
5. Az erdő- és vízgazdálkodás tervezési, tanácsadási és információs rendszerének megújítása
Az erdészeti szakszemélyzet rendszeres hatósági továbbképzése, erdőgazdálkodási módszerekről, tervezési eljárásokról szóló képzés beindítása fontos feladat. Az erdészeti szakszemélyzet számára biztosított, az erdőgazdálkodást és az erdészeti szakirányítást érintő hatályos jogszabályokról, valamint azok alkalmazásának aktuális kérdéseiről szóló rendszeres továbbképzés alkalmat teremt a vidékfejlesztés céljainak megfelelő
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szemléletformálásra is. Fontos, hogy a jövőben a gyakorlati szakemberek a hatósági ismeretek mellett rendszeresen tájékoztatást kapjanak a
környezet- és természetvédelmi elvárásoknak megfelelő, fenntartható erdőgazdálkodást eredményező, folyamatos erdőborítást biztosító, vagy
az arra való átállást szolgáló erdőgazdálkodási módszerekről, tervezési eljárásokról is.
A vízgyűjtő gazdálkodási tervek elkészítését, felülvizsgálatát és korszerűsítését, a Víz Keretirányelv (VKI) teljesítését szolgáló eszközök és lehetőségek összehangolt alkalmazását hivatott segíteni a Vízügyi Információs Központok működtetése, a környezeti információk nyilvánossá
tételére vonatkozó intézkedések, a felsőfokú szakképzés és a szaktanácsadás fejlesztése, különböző demonstrációs projektek megvalósítása,
a tanúsítványok, címkézés szélesebb körű alkalmazása a fenntartható vízhasználatok, víztakarékos technológiák és eljárások terén, valamint
a társadalmi részvétel erősítése. A jó gyakorlatok terjesztésére kommunikációs stratégiát kell kidolgozni és megvalósítani. Tekintettel a klímaváltozás hazai következményeként várható egyre gyakoribb, tartósabb és intenzívebb aszályos periódusokra, kiemelt feladat, hogy a közvéleményben tudatosodjon a víz jelentősége és a vízhiány káros hatásai elleni küzdelem fontossága, ezért a vízhiány és aszály elleni tudatos fellépés,
a hatékony mezőgazdasági vízfelhasználás népszerűsítése fontos feladat.
6. E-könyvtár kialakítása a mezőgazdasági és környezetügyi tudásanyagban
A korábbi tudásanyag megőrzése és átláthatóvá tétele nemcsak kultúrtörténeti feladat. A ma még fellehető papíralapú tudásanyag digitális
archiválása az agrár- és környezettudományi ismeretanyag szakmailag is hasznosítható forrása, módszertana lehet.

Fókuszban a népi gyógyászat
Az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat III. szakosztálya május 18-án szakmai fórumot szervez Halimbára, „Népi
gyógyítás- gyógynövényismereti örökségünk és az EU szabályok” címmel.
Az MNVH III., a vidéki élet minőségéért,
sokszínűségéért és a vidéki gazdasági tevékenységek diverzifikálásáért szerveződött
szakosztálya működése során a Nemzeti
Vidékfejlesztési Program harmadik tengelyéhez kapcsolódó feladatok megoldására
összpontosít. Szabadkai Andrea elnök és
Dr. Ónodi Gábor társelnök a vidéki szereplők minél szélesebb körét kívánják bevonni
a közös munkába. Céljuk egy, a vidéki életről, gazdálkodásról, a vidéki értékekről és
hagyományokról szóló párbeszéd platformjának kiépítése, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatos vélemények valamennyi szereplő szemszögéből való
megismerése, illetve ezek továbbítása a döntéshozók felé.
A szakosztály egyik legfontosabb célkitűzése a nemzeti Szellemi Kulturális Örökség kincsei UNESCO jegyzékbe kerülésének elérése. Fontosnak tartják továbbá, hogy javaslatokat tegyenek a helyi termelői piacok működésének ésszerű szabályozására, és elősegítsék a népi kismesterségek és a kézművesség szerves beilleszkedését a vidéki gazdaságba.
Mint az egyik legaktívabb MNVH szakosztály, már számos ismeretátadási rendezvény lebonyolításában működött közre
2011. év végén és 2012. első negyedévében. A következő ilyen típusú eseményt 2012. május 18-án tartják Halimbán, „Népi
gyógyítás- gyógynövényismereti örökségünk és az EU szabályok” címmel, amelynek során délelőtt felkért szakemberek
tartanak előadásokat a téma különböző részterületeit érintve, délután pedig szakmai fórumra kerül sor, amelynek végén stratégiai döntést hoznak a Szellemi Kulturális Örökség felterjesztést illetően, felvázolják a jogi problémákat, illetve javaslatokat
fogalmaznak meg döntéshozók felé.
A rendezvény elsősorban szakmai fórum, de hallgató szakmai érdeklődők számára bejelentkezés és visszaigazolás esetén
nyitott. A jelentkezési lap az MNVH (www.mnvh.eu) honlapján érhető el.
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Bemutatkoznak az ÚMVP-ből
sikeresen megvalósult projektek
Jogcím: 		
			
Pályázó: 		
Támogatás:

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások –
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Ászár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
46 430 389,- Ft

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Program (IKSZT) az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (továbbiakban:
ÚMVP) III. tengelyének: „A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása”,
azon belül az „5.3.3.2.1. A vidéki gazdaság és
a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások” intézkedésének része.
Az intézkedés célja: a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének
és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a
többnyire kihasználatlan épületek felújítása
és műszaki korszerűsítése révén.
Az intézkedés az egyik legösszetettebb, számos ágazati és vidéki szereplőt, közösséget és
szolgáltatót érintő vidékfejlesztési program.
Az infrastruktúra fejlesztésével a betelepülő
szolgáltatások, programok gerincét teremti
meg, illetve az első három évben degresszív
módon biztosított működési támogatással
annak fenntarthatóságát biztosítja.
Az előző számunkban bemutattuk a pályázati folyamatot, az IKSZT-ket működtető
szervezetek számára kötelező és opcionálisan vállalt feladatok-, szolgáltatások körét,
valamint az országos pályázati adatokat.
Szóltunk arról is, hogy akciócsoportunk területéről három támogatási kérelmet hagyott
jóvá az Irányító Hatóság, ezek közül a császári fejlesztést mutattuk már be.
Az Ászár központjában álló hajdani lóváltóház és fogadóépület – közismertebb nevén a volt mozi – sok évvel ezelőtt állami
tulajdonból került vissza az önkormányzathoz. Az épület rossz állapota miatt egyes részeit le kellett bontani, de az idők során
a fennmaradt részek is egyre rosszabb állagba kerültek.
2008. folyamán a települési önkormányzat kedvező elbírálásban részesített pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, az IKSZT kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatás elnyerése érdekében.
Hosszas előkészületeket követően, 2011. januárjában kezdődött meg és júniusban be is fejeződött a beruházás, mely az
önkormányzat tulajdonát képező épület közösségi házzá alakítását jelentette. A felújítás-átalakítást a közbeszerzési eljárás
nyertese, az ászári székhelyű Gádor Kft. végezte.
A pályázat eredményeként megtörtént az épület részleges felújítása: megújult a homlokzat, teljes mértékben kicserélték a
burkolatokat, hőszigetelték a fal- és födémszerkezetet, cserére kerültek a nyílászárók. Megtörtént az épület energetikai korszerűsítése is: megújult a fűtés, a szellőzés és a megvilágítás rendszere. A kert- és parképítés során a mai kor igényeit kielégítő,
esztétikus udvar, valamint 22 db parkolóhely – köztük két mozgássérült parkoló is – került kialakításra.
Az épületet ezután mozgásukban akadályozottak is teljes mértékben használni tudják: a parkolóktól akadálymentes az épületbe történő bejutás, beszerelésre került egy lépcsőlift, és mindkét szinten mozgáskorlátozott vizesblokk is kialakításra került.
A Közösségi Háznak, mint IKSZT-nek, az elsődleges célja, hogy keretein belül olyan intézményi szolgáltatások legyenek
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elérhetőek, amelyek eddig nem, vagy csak részlegesen illetve különböző helyszíneken működtek. Emiatt több klubterem,
valamint az eddiginél nagyobb könyvtár került kialakításra, és felújításra került a színházterem is. Ez utóbbi kiválóan alkalmas
különböző közművelődési programok megvalósítására, és méltó helyszíne a községi ünnepélyeknek is.
Emellett helyet biztosít a településen működő civil szervezetek számára is, klubhelyiségeit többek között az Ifjúsági Klub, a
Nyugdíjas Klub, az Aranykalász Vadásztársaság, a Kisbér-Ászár Sakkegyesület, a Cantabile Énekkar és az Ászári Népfőiskola
vette birtokba. A Közösségi Ház segíti a lakosság és a vállalkozások információhoz jutását. A könyvtári és információs szolgáltatások mellett Internet hozzáférést is biztosít a közösség számára: itt kap helyet az eMagyarország Pont (Teleház) is. Ennek érdekében a pályázat keretében több modern számítástechnikai eszköz, valamint berendezési tárgy is beszerzésre került.
Programjaik során ifjúsági közösségi programok szervezésével, ifjúsági információs pont működtetésével segítik elő a fiatalok közösségének szerveződését. A különböző közművelődési és egészségfejlesztési programok szervezése mellett hangsúlyt
kívánnak fektetni a 0-5 éves korosztály foglalkoztatására is.
Az IKSZT 2011. szeptember 9-én ünnepélyes keretek között került átadásra, amin mintegy 100 fő vendég vett részt.
A műsort a nyugdíjasklub tagjai nyitották meg, a szülőfaluról szóló szép énekkel. Ezt követően a kivitelező Gádor Kft. képviseletében Szabó Ottó ügyvezető adta át az épületet dr. Mikolasek Sándor polgármesternek, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a kulturális fórumok házának létrejöttéhez. Ezt követően elmondta, hogy az épület felújítására
65.153.775,- Ft-ot, számítástechnikai eszközök vásárlására 2.528.075,- forintot, egyéb berendezésekre, felszerelésekre (csillár,
falilámpák, székek, függöny, karnis, konyhabútor, feliratozás stb.) 2.769.950,- Ft-ot költöttek. Ez összesen 70.451.800,- forintot tesz ki. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 46.430.389,- Ft-tal támogatta a beruházást.
A polgármester megnyitó beszéde után a Dalárda hangulatos dalait a közönség együtt énekelte a férfikórussal. Őket Czunyiné
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő beszéde követte, aki szívből kívánt sok erőt és jó egészséget, ahhoz hogy ez a közösségi tér erősítse a közösségeket és az egyéneket egyaránt. A műsort a fővárosi Operett Színház művészeinek nagy sikerű előadása
zárta. Az állófogadáson koccintva gratulált mindenki a megvalósuláshoz és kívántak sikeres, hosszú távú működtetést.
Az IKSZT bejárásával minden érdeklődő megismerhette a Közösségi Ház tiszta, ízlésesen berendezett, jól felszerelt termeit,
illetve megtekinthette az Ászár helytörténeti kiállítás képeit, valamint Farkas Zsuzsa festőművész alkotásait.
A kulturális fórumok házának termeit már az első napokban megtöltötték élettel az érdeklődök, akiket továbbra is várnak
széleskörű programjainkkal.
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Bemutatkoznak tagszervezeteink
Név: 		
Székhely:
Képviselő:
Elérhetőség:

Az Európai Emberért a falvakban közhasznú Alapítvány
2883 Bársonyos, Kossuth L. u. 21.
Micskó Aranka kuratórium elnök
70-384-7243

Új sorozatunkban tagtelepüléseink után tagszervezeteinket kívánjuk bemutatni, a sorban második Az Európai Emberért
a falvakban közhasznú Alapítvány.
A civil szféra tevékenysége a Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoport minden településén nyomon követhető, azonban kevés helyen rendelkeznek megfelelő humán
és fizikai infrastruktúrával. A társadalmi részvétel és a társadalmi kontroll igényeinek
egy részét elégítik ki tevékenységükkel. A gazdasági helyzet és a társadalmi aktivitás
között nem látszik összefüggés a térségi civil szervezetek eloszlásában, munkájában,
annak ellenére sem, hogy láthatóan a település méretével szoros összefüggésben
van a településen működő civil szervezetek száma.
Jellegüket tekintve meghatározóak a szabadidős-, sport-, oktatási- és kulturális tevékenységet végzők, az ifjúsági szervezetek és a polgárőrségek.
Legmagasabb a szabadidővel- és a sporttal kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó
non-profit szervezetek száma a térségben, azonban a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra minősége tág határok között mozog.
A Kisbéri kistérségben a civil szervezetek száma nem magas, a KSH 2006. évi adatai alapján 136 regisztrált szervezet létezik (a KomáromEsztergom megyei szervezetek mindössze 9%-a), ami egy stratégiaalkotási folyamatnál erőssége is lehet a kistérségnek. A szervezetek kön�nyen elérhetőek, a stratégiaalkotási folyamat széles párbeszéd és konszenzus alapján történhet.
Az Európai Emberért a falvakban közhasznú Alapítvány mottója: Az emberek sikeressége, eredményei készségein és tudásán múlik. Ezek
fejleszthetők!
Az Alapítvány fő célja, küldetése:
Oktatás, ismeretterjesztés keretében hozzájárulni a hátrányos helyzetben lévő emberek fejlődéséhez. A korunkban megkövetelt, egy életen
át tartó tanuláshoz biztosítják a megfelelő technikai feltételeket.
Képzéseik, ismeretterjesztés:
- Hátrányos helyzetű emberek részére számítógép kezelési ismeretek megszerzése, gyakorlása.
- Önkénteseik részére nem formális tanulás keretében képzések biztosítása, különböző témakörökben.
- Információs bázis működtetése a lakosság különböző korosztályú tagjai részére.
- Megújuló energia – környezetünk.
A szervezetet 3 fős kuratórium irányítja. Feladataik megvalósításához várják önkéntesek jelentkezését. Gyakornokok részére kihívásokkal
teli gyakorlati lehetőséget biztosítanak a humánerőforrás, környezetvédelem területeken.
A 2004-2008-as időszakot vizsgálva az Alapítvány volt a Kisbéri kistérség második legaktívabb civil szervezete a Nemzeti Civil Alapprogram
pályázati kiírásaira benyújtott pályázatok száma (12 db) alapján, és a második legtöbb forrást is sikerült elnyernie, a kistérségi össztámogatás
közel ¼-ét.
Az elmúlt évek főbb projektjei:
- eMagyarország pont működtetése, ahol nyílt internet használatának biztosításával támogatják az álláskeresőket.
- Az eTanácsadó segít eligazodni az internet biztosította információ rengetegben.
- Az ePonton mindenki számára elérhető még nyomtatás, szkennelés, fax és VOIP telefon.
- Szabadidős programok (bográcsozás, asztalitenisz verseny) szervezése.
- Környezetünk megóvása érdekében, kiemelt figyelmet fordítanak az energia felhasználás csökkentésére, valamint a szelektív hulladékgyűjtésre, az ezzel kapcsolatos szemléletformálásra.
Folyamatban lévő fejlesztések, jövőbeli tervek:
- Bővítik az ePont szolgáltatásait, mivel a használható idegen nyelvtudás napjainkban elengedhetetlen, így a német és az angol nyelv gyakorlásához szükséges programok beszerzésére kerül sor.
- Álláskeresőknek nem formális képzés keretében önéletrajzírás elsajátításában nyújtanak segítséget.
- Tervezik külföldi önkéntesek fogadását is.

