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„A BAKONYÉRT” Egyesülethez 2011. december 5-i határidővel összesen 

154 darab pályázat érkezett be. Ebből 5 darab pályázatot 

összeférhetetlenség miatt az MVH kezeli. Az egyesületünknél maradt 149 

db pályázaton az A1 ügyintézők adminisztratív ellenőrzést hajtottak végre, 

szükség esetén hiánypótlást írtak ki. A beruházással érintett pályázatok 

esetében előzetes helyszíni szemlét kellett végrehajtanunk. Ezután az A2-es 

ügyintéző leellenőrizte A1 munkáját, értékelte a pályázatokat, majd ezt 

követően 2012. március 9-én központi felülvizsgálatra adtuk át az MVH-

nak. Reményeink szerint április hónap végén sikerül a benyújtott 
pályázatok tekintetében döntést hoznunk. 

 

 

 

 

 
  
A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) 

közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. 

tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő forrásokról, valamint a 2012-2015 

között rendelkezésre álló működési forrásaikról. 

 

 

 Megjelent! 

Leader pályázatok 

 

http://www.bakonybel.hu/
http://www.bakonycsernye.hu/
http://www.bakonynana.hu/
http://www.bakonyszentkiraly.hu/
http://www.balinka.hu/
http://www.band.extra.hu/
http://www.bodajk.hu/
http://www.borzavar.hu/
http://www.csesznek.hu/
http://www.cseteny.hu/
http://www.dudar.hu/
http://www.epleny.hu/
http://www.fehervarcsurgo.hu/
http://www.harskut.hu/
http://www.herend.hu/
http://www.isztimer.hu/
http://www.kincsesbanya.hu/
http://www.lokut.koznet.hu/
http://www.marko.hu/
http://www.mor.hu/
http://www.nagyesztergar.hu/
http://nagyveleg.fejer.hu/
http://www.olaszfalu.hu/
http://www.penzesgyor.koznet.hu/
http://www.porva.hu/
http://www.szentgal.hu/
http://www.zirc.hu/
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A vidékfejlesztési miniszter 30/2012. (III. 24.) VM rendelete a LEADER Helyi Akciócsoportok 

feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatás részletes feltételeiről. 

 

 

 
 
 
 

 

Eperjesi Tamás VKSZI igazgató köszöntötte a találkozó résztvevőit. A LEADER sikeres az EU-ban, ezért 

a többi alapra is kiterjesztik a módszerét. Emiatt a HACS-ok szerepe továbbra is nagyon fontos. 

 

Páliné Keller Csilla szakosztály társelnöke elmondta, hogy a találkozó célja a szakosztályi program 

kidolgozása, országos szakmai párbeszéd megindítása. 

Dr. Nemes Gusztáv és Ördög László moderátorok 

ismertették a kerekasztal beszélgetések célját és témái. 

A hálózati munka sikeres és erős, továbbá alulról 

építkező.  

A délelőtt folyamán a résztvevők arra keresték a választ a 

kerekasztal beszélgetések során, hogy az MNVH 

LEADER Szakosztálya milyen vidékfejlesztési 

folyamatban tudna segíteni és ehhez a folyamatokhoz a 

résztvevők mivel tudnak hozzájárulni. 

 

A beszélgetések kiértékelése után került sor a 4 szekció 

ülésre, melyek munkája egész délután folytatódott. A szekcióülések az alábbi témákkal foglalkoztak: 

tervezés, képzés és kompetencia-fejlesztés, hálózatépítés, értékelés.  

(Én a hálózatépítési szekcióban vettem részt, annak munkáját ismertetem.) A szekcióban először jó 

gyakorlatként a NATURAMA Szövetséggel foglalkoztunk, majd más területek működő hálózatairól 

beszélgettünk. Átbeszéltük, hogy egy hálózat milyen témákkal és tevékenységekkel foglalkozhat, mit 

lehet profitálni a hálózati működésből és milyen akadályai lehetnek egy jól működő vidékfejlesztési 

hálózatnak. A szekcióülés végén válaszokat fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy az MNVH-tól mit 

várunk a hálózatépítés kapcsán. 

A plenáris ülésen került sor a négy szekció munkájának rövid összefoglalására, majd vacsora után 

következett a napi program zárása és az egész napról készített kisfilm bemutatása. Az MNVH jövőre 

vonatkozó munkájában 63 fő jelezte részvételét és közel 120 fő kért további információkat a 

szakosztálytól. Az este folyamán táncházzal és az akciócsoportok kötetlen egyeztetésével zártuk a 

programot. 

Csütörtökön dr. Csatári Bálint MNVH elnök köszöntötte a résztvevőket, majd Gelencsér Géza tartott 

előadást a vidékfejlesztés jövőjéről. 

A World Café program keretében - forgórendszerben- az alábbi témákról beszélgettek a szakemberek: 

vidékfejlesztés szereplői; fiatalok és a LEADER; LEADER tudásátadás; Helyi közösségek; valamint Mire 

lehet használni a LEADER kapacitást a krízis (gazdasági válság) idején? 

Megjelent! 

  MNVH LEADER Szakosztály találkozó 
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A program végén minden téma felelőse 3 üzenetet fogalmazott meg az elhangzottakból, illetve 3 kérdést 

tett fel vidékfejlesztési szereplőknek, mely a 2014-20-as megvalósításhoz kapcsolódnak. (A kérdések 

címzettekhez való eljuttatását az MNVH vállalta).  

A program zárásaként LEADER „relikviák” bemutatása és a „LEADER-bőrönd” közös elmozdítása 

következett 2014 irányába. 

Mivel utoljára három éve volt országos vidékfejlesztési rendezvény, nagyon fontosnak és hasznosnak 

tartjuk egyesületünk részvételét ezen a szakosztályi találkozón. Ismét megkezdődött a párbeszéd az 

ország különböző pontjai között, a szakosztály keretein belül és azon kívül is több összefogási területet 

határoztunk meg és a továbbiakban is tevékenyen részt veszünk a szakmai párbeszédben. 

 

 

 

 

 

 

A 2 napos tanulmányút célja a helyi termékek fejlesztése. A tanulmányútra Egyesületünk Klausz Tibor 

helyi vállalkozó, egyesületi tagunk jóvoltából és finanszírozásával ment el. Közös feladatunk a 

hamarosan  indítandó egyesületi „helyi termék - márka kialakítása” projektünk előkészítése és a 

lebonyolító szakemberek összeismertetése. 

Első nap a Wieselburgban megrendezett „AB HOF”  

regionális mezőgazdasági szakkiállításon vettünk 

részt, amely 18. alkalommal került szervezésre és 

mára a régió egyik legsikeresebb, szakmailag 

legrangosabb rendezvénye. A szakkiállításon 

elsősorban a helyi termékek előállításával, 

csomagolásával, marketingjével kapcsolatos 

standokat vettük szemügyre (pl. csomagolás 

technikai megoldások, csomagológépek, tasakok, 

vignetták, stb). Emellett a szeszfőzéssel kapcsolatos 

kiállítókat is végiglátogattuk, hiszen többek között a 

burgonya másodlagos felhasználására gyűjtünk 

ötleteket (mely a mostani világtrendek alapján kiváló vodka-alapanyag lehet). Több csomagolóüzemmel, 

szeszfőző gép árusítóval is felvettük a kapcsolatot.  

A vásár nagy területen helyezkedett el, rengeteg kiállítót foglalt magában, ezért egész napos programot 

jelentett a látogatása.  

Késő délután továbbindultunk a sauwaldi régióba, mert a másnapi programunk az ottani Leader 

akciócsoporthoz és a sauwaldi burgonyatermelőkhöz-feldolgozókhoz kötődött.  

Szállásunk a németországi Obernzell (határvidék) településen volt.  

03.03-án reggel 9 órakor találkoztunk Thomas Müller úrral, aki a sauwaldi akciócsoport menedzsere.  

Irodájában először az akciócsoport rövid történetét, működését és projektjeit mutatta be.  A terület 1950-

80 között vetőburgonya központ volt, hasonlóan a zirci kistérséghez (650-900 m-en termesztenek, 

humuszos, gránitos talajon), majd a visszaesést követően a gazdáknál egy váltás következett be: 

összefogtak és közösen értékesítettek. Ez az együttműködés adta a későbbi Leader csoport alapját is. 

2000-ben született meg az első közös stratégiájuk. Régiójukhoz nagyon sok negatív előítélet kapcsolódott 

(senki sem ment oda turistaként, mert azt gondolták, hogy ott csak  parasztok és disznók laknak). Nagyon 

sok marketinget kellett belefektetni ahhoz, hogy megváltozzon ez az előítélet. Mára elérték, hogy a 

Passau, Linz környéki emberek –kirándulással egybekötve- eljönnek hozzájuk a helyi termékekért 

  Ausztria tanulmányút 
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(burgonya, zöldségek, tej, hús), nem kell a termelőknek sok pénzt kiadni marketingre, szállításra, helyben 

marad a pénz.  

A körülvevő erdőket és a szép utakat látva 

kitalálták, hogy a fák felett kellene egy sétautat 

létrehozni. Először nagy kétkedés fogadta az ötletet 

és elvetették. Néhány év múlva a terület tulajdonosa 

előállt a megvalósítással kapcsolatos ötleteivel és 

akkor belevágtak. Egy millió eurót tettek bele a 

gazdák és az önkormányzatok, majd pályázati pénzt 

is szereztek, bár a szakértők nem jósoltak 20 

ezerenél több látogatót. Az első évben 165 ezer 

ember érkezett, most már évi 200 ezer ember, így 

nagyon gyorsan visszafizették a kölcsönt és a 

bevételből újabb projekteket készítenek elő. 

Marketingre nagyon sokat fordítanak és az üzemeltetés színvonalára is. Sokan próbálták „lekoppintani” a 

projektet, de mivel nem alulról jött kezdeményezés volt, így nem tudták tartósan fenntartani és 

becsődöltek (1 ember akarta csak, nem a térség). 

 

A burgonyatermelők  maguk találták ki a minősítést és nem felülről jött a kényszer. Nagyon szigorú 

minőségi rendszert állítottak fel, magas árat kérnek a burgonyáért (ha nem kapják meg, inkább a 

disznóknak adják). Lovasturisztikai útvonal: lovasok csinálták meg 2 főből 200 fős egyesületet építettek, 

marketingre 75%-os támogatás volt. 

A kitáblázásuk nagyon jó, sok tulajdonossal kellett egyeztetni az útvonalak kapcsán – ezt az ügyfél 

csinálta végig, de az akciócsoport is besegített. Az összes önkormányzat támogatta a projektet, 

együttműködési megállapodás is született rá, az útfenntartásra kerestek még további forrásokat (kaptak is 

200 e Eurót). Erő van a Leaderben, ezért fenn kell tartani. 

Hosszútávú stratégia kellett a futó projektek működtetésére. Régebben sok kis feladat volt, mostanában 

inkább a működtetés és a megújuló energia a kihívás. 2020-ig a fűtés technológia fejlesztését szeretnénk 

megoldani, helyben sok értékes példájuk van rá. 

Ausztriában központi kifizető ügynökség van, itt a régiók és tartományok is nagyon erősek. A közérdekű 

projektek átmennek a rostán, pl. a helyi csoport csak Linzig „kilincsel” a forrásért, a többit már elintézik a 

felettes hivatalok. 

Ők az ügyfelet segítik, kapcsolatot tartanak fenn vele és a Linzzel, nem kezelnek kérelmet, mégis 

ideálisan működik a rendszer. 
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A rövid beszélgetés után elmentünk a helyi 

burgonyatermelők vezetőjéhez Eduard Pamingerhez, 

aki a HACS elnöke is egyben. Az elnök úr 

segítségével részletekbe menően tudtuk 

megtekinteni a helyi közösség együttműködésen 

alapuló burgonyatárolását, termék csomagolását, 

marketing stratégiáját és bemutatásra került a helyi 

burgonyából készített vodka is. 

 

A szakmai program végén Thomas Müller úr 

bemutatta nekünk a panoráma utat és a sauwaldi 

erdő felett épített turisztikai sétautat. 

 

 A tanulmányút különösen hasznos volt az akciócsoport számára, hiszen hamarosan indítjuk helyi termék 

projektünket és a meglátogatott osztrák kistérség hozzánk nagyon hasonló adottságokkal és 

mezőgazdasági termeléssel bír. Marketing területen, csomagolástechnikában, együttműködésen alapuló 

gazdaságfejlesztésben sokat tudunk tőlük tanulni, jó gyakorlataik egy része akár számunkra is 

adaptálható. A tanulmányútnak köszönhetően meg is kezdtük a helyi termék projekt ütemtervének 

kialakítását és kezdő lépéseket tettünk helyi termékek csomagolás technikájának fejlesztésére. 

 

 

 

 

 

 

Herenddesign címmel nyílt kiállítás 

március 21-én Budapesten a Museion No. 

1. Galériában. A tárlat átfogó képet 

igyekszik adni a Herendi 

Porcelánmanufaktúra elmúlt 30 évének 

kortárs munkáiból.A tárlaton használati 

tárgyak mellett dísztárgyak, figurák, 

porcelán ékszerek, lámpák, sőt sakk-

készlet, karácsonyfadíszek, parfümös 

üvegek is bemutatásra kerültek.  

A Nemzetközi Kerámia Stúdió budapesti 

kiállítóhelyén, az ünnepélyes megnyitón 

Probstner János, a Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítója köszöntötte a vendégeket, aki méltatta a 

Herendi Porcelánmanufaktúrával fennálló évtizedes gyümölcsöző kapcsolatot.  Őt, dr. Simon 

Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója követte, aki beszédében kifejtette, 

hogy a manufaktúra életében nem csak a klasszikus porcelántárgyak fontosak, hanem nyitottnak 

kell lenni a világra, és folyamatos megújulás kell, hogy jellemezze a manufaktúra 

termékfejlesztését.  A kiállítást Balla Gabriella, az Iparművészeti Múzeum kerámiaosztályának 

Hírek 

 Kortárs herendi porcelánok Budapesten 
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főosztályvezetője nyitotta meg. Beszédében kitért a Herend Stúdió 1985-ös megalakulásának 

jelentőségére, méltatta a stúdióalapító iparművészeket (Tamás Ákost, Horváth Lászlót és Takács 

Zoltánt). Kiemelte Schrammel Imre illetve Babos Pálma művészeti vezetése alatt történt kortárs 

tervezéseket, jelentősnek ítélve ezen korszakokat is a 

manufaktúra életében. 

Az ünnepélyes megnyitó fényét a Diviso 

Kamarazenekar zenei betétjei emelték, külön a Herendi 

kiállításra írt művekkel. A Herenddesign kiállítás, 

melyen az elmúlt évtizedek herendi illetve Herendnek 

tervezett művészeinek munkái láthatóak, április 27-ig 

tekinthető meg a Museion No. 1 Galéria nyitva tartási 

idejében.   

Forrás: www.herend.com 

 

 
 

 

 

Az idei alkalommal ismételten megrendezésre került a Nőnapi ünnepség Bodajkon. Ezúttal 

Pohly Boglárka „Operett Gála” előadása idézte fel a népszerű opera slágereket, énekes, táncos 

műsorával. 

A március 9-én délután 17 órakor kezdődött ünnepségen Almádi István polgármester köszöntötte 

a megjelent hölgyeket. Ezt követően lépett színpadra Pohly Boglárka előadóművész, aki régi 

slágereket, táncdalokat, népszerű operetteket énekelt. A rendezvényen a közönség az előadókkal 

együtt énekelhette az ismert dalokat. Az ünnepség végén az önkormányzat férfi képviselői, 

munkatársai virággal köszöntötték a hölgyeket, majd egy kötetlen beszélgetés keretében 

állófogadással ért véget a rendezvény. 
 

                                                                                                                                 Forrás: www.bodajk.hu 

 
 

 
 

 

„Mór városközpontjának rehabilitációja” című, 

KDOP-3.1.1/B-09-2f-2011-0001 konstrukciójú 

pályázat kivitelezési munkálatainak megkezdése 

alkalmából 2012. március 14-én ünnepséget 

rendezett, melynek helyszínéül a projekt keretein 

belül megújuló, új építészeti értéket kapó Szent 

István téri park szolgált. 

A pályázat keretében megújul a Szent István tér 

park, megszépül a Kapucinus tér és összekötő útja, 

Nőnapi rendezvény Bodajkon 

 

Megkezdődött Mór városközpontjának rehabilitációja 
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a város központjához méltó külső megjelenést kap a Szent István tér két meghatározó épülete: a 

Láncos-kastély, valamint a Szent István tér 7. – Lovarda u. 1. épületegyüttese, mely tömb egyben 

új városi funkciókkal is bővül a beruházás alatt. 

Az épületek külső megjelenésén túl – a környezettudatosság jegyében – korszerűsítésre kerülnek 

továbbá ezen építmények gépészeti, villamos megoldásai is. 
             

              Forrás: www.mor.hu 

 

 

 

Móri Borvidék az Utazás 2012 Kiállításon 

március 1-4. között részt vett, a 

HUNGEXPO „A” pavilon 211/B 

standján! Izgalmas játékokkal, értékes 

nyereményekkel várták kedves 

vendégeiket! Egyesületünk az 

Újrahasznosított Mesék Társaságával 

karöltve „Fejér Tündérország” 

fantázianévvel gyermek divatbemutatót 

szervezett az Utazás Kiállításon. Az 

eseményre március 2-án, 15:00 órakor került sor az A pavilonban. A "Fejér Tündérország" 

gyermek divatbemutató a Közép-Dunántúl épített örökségeire, Fejér Megye kastélyaira kívánta 

felhívni a turisztikai szakemberek és az érdeklődő közönség figyelmét. 

A kezdeményezést az egyesületünk  és az Újrahasznosított Mesék Társasága fiataljai indították 

útjára. Célja, hogy mesés hangulattal, kreatív környezetbarát gyermekdivat bemutatóval tegye 

vonzóvá a tájegység turisztikai és kulturális értékeit, ugyanakkor a legfiatalabbakban is 

tudatosítsa, hogy érdemes környezettudatosan élni. 

Forrás: www.moriborvidekinfo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móri TDM az utazás kiállításon! 

 

 

http://www.moriborvidekinfo.hu/
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Események 
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Minden 
Kedves Olvasónknak! 

 
 

  

 

 

Támogatóink:
 

Kiadó: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Petőfi Sándor u.4. 

www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791 

Felelős szerkesztők: Hutvágnerné Kasper Judit, Kasper- Renkó Andrea és Bachstetter Tamás 
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