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There are no translations available.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület a Naturama Szövetség tagjaként sikeresen
mutatkozott be az I. Nemzetközi Fórum a Vidékfejlesztési Együttműködésért rendezvényen
(FICODER,
www.fic
oder.es
), Sevillában.
A nemzetközi együttműködések segítésére létrehozott fórum azért vált szükségessé, mert az
Európai Unió 2009-től 2015-ig tartó új támogatási időszakában a spanyol vidékfejlesztők csak
azzal a feltétellel vehetnek részt Európai Uniós támogatással megvalósítható programokon, ha
minimum egy, a LEADER programban új tagnak számító szervezettel közösen adják be a
pályázatukat.
Az I. Nemzetközi Fórum a Vidékfejlesztési Együttműködésért (FICODER) létrehozója az
Andalúz kormány Mezőgazdasági és Halászati Minisztériuma, a Környezetvédelmi-, valamint a
Mezőgazdasági és Tengerészeti Minisztérium.

Az együttműködések, legyenek azok helyiek, térségiek, vagy nemzetköziek, minden eddiginél
fontosabb szerepet kapnak az új támogatási időszakban. Az átvehető tapasztalatok, a hálózati
munka, a megvalósult beruházások során szerzett ismeretek mind az együttműködésre
ösztönzik a vidékfejlesztés szereplőit. A FICODER fórumon a részvétel és a közös gondolkodás
három területen valósulhatott meg: képzéseken, találkozókon és a vásáron.

A több mint 1600 résztvevő a különböző helyi, nemzeti és európai szervezetektől, elsődleges
célja a kapcsolatteremtés volt, mely kiváló lehetőség arra, hogy a LEADER szervezetek az új
projektek megvalósításához kezdeményező kedvet és új ötleteket kapjanak egymástól.

A kilenc magyar vidékfejlesztési közösséggel kialakított Naturama Szövetség , közös
kiállítóhellyel jelent meg a programon, ahol a Naturama tagjai, a DIPO Duna-Ipoly Határmenti
Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület, a GERJE-SZTŐK Helyi
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Vidékfejlesztési Közösség Egyesület, az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület, a Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, a Borsod-Torna-Gömör
Egyesület, a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft., "A BAKONYÉRT"
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület és a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
együttesen mutatkoztak be a nemzetközi szakmai közönségnek.

A három napos szakmai konferencián lehetőség nyílt a közvetlen kapcsolatteremtésre és
tapasztalatcserére, valamint a korábban a Club Biored spanyol-portugál hálózattal elkezdett
együttműködés feltételeinek a kidolgozására, kötetlen eszmecserére a nemzetközi
résztvevőkkel és a vidékfejlesztés elméleti és gyakorlati szakembereivel.

A magyar kiállítók közösen összeválogatott bemutatkozó anyagait a helyszínen megkomponált
„magyaros” motívumokkal díszített standot örömmel látogatta meg a spanyol és a nemzetközi
szakmai közönség, valamint Clara Aguilera az Andalúz kormány mezőgazdasági és halászati
minisztere, Miguel Castellano az Andalúz Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, valamint a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat részéről Mudri György.

A szakmai együttműködés eredményeképpen a Naturama Szövetség és a Club Biored
Hálózat között létrejött megállapodás értelmében a szövetségben együttműködő partnerek
közül kerül majd kiválasztásra az a hat magyar vidékfejlesztési csoport, akik teljes jogú tagként
csatlakozhatnak a Club Biored nemzetközi hálózathoz, és vehetnek részt közös Európai Uniós
projektekben a környezetvédelem és a természeti értékek, a helyi értékek megőrzésének
területein.

A fórumon való részvétel sikerességét mutatja az a számos nemzetközi kapcsolat, melyet a
résztvevők magukkal hoztak Sevillából. Az adatok rendszerezése, és a további kapcsolattartás
feltételeinek kidolgozása ezen a héten a Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület által
szervezett munkaértekezleten folytatódik. A Naturama Szövetség vállalta a nemzetközi
kapcsolatok közvetítését a magyar vidékfejlesztési csoportok felé, valamint a magyar csoportok
közötti együttműködés lehetőségeinek kidolgozásával egy nemzeti együttműködés alapjait
teremtette meg, melynek első állomása volt a nemzetközi fórumon való részvétel.

Képek
Rácz Judit munkaszervezet vezető Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370
Dabas, Szent István u. 67.
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Tel.: 06 29 562 680
Mobil: 06 20 915 72 00
info@leaderkontakt.hu
www.leaderkontakt.hu
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