Sikeres magyar részvétel a FICODER-en!

There are no translations available.

A NATURAMA Szövetség óriási sikerrel szerepelt a Spanyolországban megrendezett I.
Nemzetközi Együttműködés Vidékfejlesztési Fórumán. A 9 résztvevő HACS közösen
képviseltette magát Sevillában. A szakmai kiállításról számos nemzetközi együttműködés
ígéretével, rengeteg tapasztalattal és élménnyel tértek haza a résztvevők. Már készülnek a
konkrét nemzetközi együttműködési szándéknyilatkozatok is, de a nemzetközi összefogást
segítő magyarországi források még váratnak magukra, ami kisebb problémát jelenthet az
előrehaladásban.

A NATURAMA Szövetség megalakulását (2009.május 22.) követően két héttel máris túlesett
az első nagy próbatételen. Mindössze egy hónap állt a 9 helyi akciócsoport rendelkezésre a
döntéstől a megvalósításig, hogy megszervezzék közös megjelenésüket a Sevillában június
8-10. között megrendezésre került nemzetközi vidékfejlesztési fórumon. Az előkészítés,
egyeztetés, a közös arculat és a kiállítási anyagok összeállítása, szállítása (külön köszönet a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületnek és a DIPO-nak), a közös hatékony
képviselet megszervezése tökéletes csapatmunkát kívánt. Természetesen olyan csak a
mesékben van, hogy minden nehézségek, buktatók nélkül megy. Ebben az esetben sem volt ez
másképp, hiszen a Szövetség is csak tanulja még, hogyan kell a leghatékonyabban
együttműködni. Azonban egyértelműen kijelenthető, hogy a NATURAMA jó diák, s tanára az
élet és a célorientáltság eddig mindig jó irányba terelte. Minden résztvevő sokat tanulhat
egymástól is, de még többet a más országokban jól működő, hasonlóan a vidéki értékek
megőrzéséért és a fejlődésért dolgozó szervezetektől, szakemberektől. Ezt hatványozottan
tapasztalhatták a kiállításon résztvevők, akik rengeteg élménnyel, értékes szakmai
tapasztalatokkal, új ötletekkel és nemzetközi szövetségek ígéretével tértek haza.
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Nem túlzás azt állítani, hogy a NATURAMA standjának volt a legnagyobb sikere az egész
kiállításon, annak ellenére, hogy több mint 20 ország és 130 szervezet képviseltette magát
ezen a fórumon. Hogy mi volt a siker oka? A magyar szövetség megjelenése több szempontból
is egyedülálló és figyelemfelkeltő volt. A stand 32 m2-ét szépen díszítette a közös arculati
anyag, és a magyaros vendégszeretet egyetlen arra járót sem engedett tovább egy pohárka
pálinka, bor, kolbász vagy néhány barátságos szó nélkül, amiből azután nem kevés alkalommal
komoly együttműködési tárgyalás bontakozott ki. Ehhez azonban nem lett volna elég a mosoly
és a mindig jellemző jó hangulat, hiszen a spanyolokkal való kommunikáció szinte kizárólag
csak spanyolul lehetséges. Így hát kulcs fontosságúnak bizonyult a NATURAMA azon korábbi
döntése, hogy felkérték a spanyolul és angolul is jól beszélő Dr. Nemes Gusztávot (MTA
tudományos munkatárs) és Sebestyén Máriát, (akik már a kezdetektől fogva a Szövetség
segítségére voltak) arra, hogy minél több nemzetközi kapcsolatot építsenek ki, amelyek a
jövőbeli munka alapjául is szolgálhatnak. Ők ketten szinte folyamatos tárgyalásban voltak, míg
a többiek is sikeresen igyekeztek a standhoz csalogatni a potenciális érdeklődőket, és akivel
lehetett angolul kommunikáltak. A társaság összetétele igen vegyes volt, de egy csapatként
dolgozott végig mindenki.

Fontos szólni pár szót magáról a rendezvényről is. Ha egy gondolattal kellene kifejezni a
tapasztalatokat így fogalmaznék: Van még mit tanulnunk! Azt tanácsolom mindenkinek, aki a
vidékfejlesztésben dolgozik, és úgy érzi szeretne még többet tudni, jövőre nem hagyja ki ezt az
eseményt. A FICODER egy kifejezetten szakmai fórum volt, amelyen kiállítóként részt vettek a
spanyol akciócsoportok (főleg Andalúziából), és a nemzeti vidéki hálózatok több európai
országból. A kiállítással párhuzamosan folyamatosan folytak több teremben is különböző
tájékoztatók, egyeztetések, projektmegbeszélések és konferenciák. Minden nagyon
szervezetten és gördülékenyen működött mind technikailag, mind szakmailag. A több mint 1500
regisztrált résztvevő ide főleg kapcsolatot építeni jött, és ehhez minden feltétel adott volt. Az
első nap egy nemzetközi vidékfejlesztési konferenciával kezdődött világhírű szakemberek
előadásaival, majd este egy jellegzetes vidéki „Cortijo”-ban (andalúz típusú tanya) fejeződött be
egy állófogadással. A második nap folytatódott a kiállítás a megbeszélésekkel, este pedig sor
került a konferencia ünnepélyes lezárására. A harmadik napon tanulmányi kirándulásokon
lehetett részt venni különböző akciócsoportok területén, miközben még mindig tartott a kiállítás
is. A magyar delegáció 4 részre szakadva csatlakozott egy központilag szervezett programhoz,
két különböző akciócsoport által szervezett kiránduláshoz, és volt aki ott maradt a kiállításon,
hiszen az előző két nap sem volt elég arra, hogy minden komoly érdeklődővel tárgyalhassanak.
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Az Andalúz Kormány Mezőgazdasági és Halászati Tanácsa illetve a Spanyol Környezetvédelmi
Vidékfejlesztési és Tengerészeti Minisztérium által megrendezett FICODER következtetéseit az
alábbi 10 pontban foglalták össze:

1. Az együttműködések Leader típusú
megközelítése lehet alkalmas a demokratikus és
együttműködő irányítás
ösztönzésére és alkalmazására.
2. A fenntartható vidékfejlesztési politika
hatékony gazdaságfejlesztő eszköznek
bizonyult a krízisben lévő
konjunktúrában.
3. A Leader típusú tervezés kitűnő eszköze az
innováció ösztönzésnek, és az
együttműködés elengedhetetlennek bizonyul a
régiók közötti szükséges tapasztalat- és
ismeret-cserében.
4. A helyi akciócsoportokon keresztül történő
térségek közötti együttműködés célja a
területi kohézió (mint a gazdasági
és szociális kohézió eléréséhez vezető út) elősegítése kell
hogy legyen.
5. Az együttműködés lehetővé teszi a
legfontosabb szolgáltatásokkal kapcsolatos
projektek fejlesztését és
átadását, melynek köszönhetően nő a vidéki lakosság
életszínvonala.
6. A mezőgazdasági termékek minősítése fontos
szerepet kell, hogy kapjon az
együttműködési tervek kidolgozásakor.
7. A társadalom igényli az esélyegyenlőséget,
amely előnyös helyzetbe hozza a nőket és
fiatalokat, a munkapiacon történő
érvényesülés tekintetében.
8. A biodiverzitás, a megújuló energiák, a
klímaváltozás és a tájkép figyelembe vétele
biztosítja az együttműködési
projektek és az azokat körül vevő területi folyamatok
fenntarthatóságát.
9. Az együttműködési projekteknek hozzáadott értéket
kell képviselniük a minőségben.
10. A Spanyol államnak minden esetben törekednie
kell az EU-s, nemzeti és régiós
szintű politikákkal való kompatibilitásra.

A NATURAMA legutóbbi találkozójára és egyben a spanyol kiállítással kapcsolatos
tapasztalatok illetve a jövőre vonatkozó tervek megvitatására június 18-19-én került sor a kimlei
eredi iskolában a Szigetközben, ahol a Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület látta vendégül a
társaságot. Sajnálatos módon az MNVH rendelet tervezet közös véleményezése igen sok időt
elvett az eredeti céloknak megfelelő munkától, de azért körvonalazódtak azok az utak,
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amelyeken el lehet indulni a nemzetközi együttműködések mentén a jövőben közösen, illetve
akár egyénileg is. A kiállításon részt vevők bemutatták a többiek számára a lehetőségeket, és
megegyeztek abban, hogy lesznek olyan projektek amelyekben kollektíven kívánnak részt venni
és lesznek olyanok, amelyekhez speciális jellegükből adódóan csak egy-egy csoport tud majd
csatlakozni (növelvén így az együttműködés sokszínűségét). A Szövetség tagjai azt tűzték ki
célul, hogy a jövőben mind nemzeti mind pedig nemzetközi szinten szerzett tapasztalataikat
megosztják egymással, s továbbra is együtt gondolkodnak.

A több mint 10 konkrét együttműködési ajánlat közül négy olyat választottak ki a NATURAMA
jelenlévő tagjai, amelyben közösen kívánnak részt venni: területi márkák kialakítása, Club
Biored hálózat (a biológiai sokféleségen, a természeti és kultúrális értékeken alapuló
vidékfejlesztés), “kultúrföld”, Natura 2000-es területeken elhelyezkedő falusi szálláshelyek
európai hálózata. Ezeken a közös projekteken kívül van még lovasturisztikai együttműködési
szándék, folyókkal és horgászattal kapcsolatos project és még sok egyéb.

Mivel Spanyolországban már megjelent a nemzetközi együttműködést érintő rendelet
májusban, és a szándéknyilatkozatok felmutatásának határideje július 5., mindazoknak akik
szeretnének valamiféle együttműködést a spanyol akciócsoportokkal rohamléptekben kell
elküldeni a szerződést a spanyol felek részére. Ezért a NATURAMA tagjai már elő is készítették
a szerződés tervezeteket. Az EU előírja minden tagállam részére a nemzetközi
együttműködéshez szükséges források biztosítását, így a Szövetség tagjai is abban
reménykednek, hogy Magyarországon minél hamarabb kijön a rendelet, mely lehetővé teszi
számukra a hatékony munkát. Annál is inkább, mert a spanyolok ugyan készek egy ideig saját
forrásaikat használni a jövőbeli együttműködés érdekében, de ez a kapcsolat nem lehet
egyoldalúan finanszírozott hosszú távon, főleg nem akkor, amikor többnyire mi vagyunk azok,
akiknek tanulniuk kell.

A NATURAMA Szövetség következő találkozójára a Siófokon megrendezésre kerülő
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konferencia ad alkalmat, ahol a tagok véglegesíthetik együttműködési szándékaikat, és
lehetőséget nyújtanak más csatlakozni kívánó akciócsoportoknak a szervezet megismerésére.

Ezen kívül megemlítendő még, hogy bár ez a szövetség eredetileg nem az érdekképviselet
mentén jött létre, és a jövőben sem kíván ezzel foglalkozni, most úgy alakult, hogy az MNVH
rendelet tervezetének nyomot hagyó véleményezése érdekében szükséges a közös fellépés
ezen a platformon is. Ennek oka pedig egyszerűen az, hogy most dől el annak a nagy
pénzösszegnek a sorsa, amelyet a nemzeti és nemzetközi együttműködésre lehet majd
fordítani a jövőben. Nagyon fontos, hogy ezek a pénzek a lehető leghatékonyabban legyenek
elköltve, és ne essen Magyarország ismét abba a hibába, hogy saját útját akarván járni, nem
tanul mások hibáiból és sikereiből. Van előttünk elegendő jó és rossz példa, ahhoz hogy egy
megfelelő rendszert alkossunk, de a legfontosabb az, hogy a döntések valódi párbeszéd
alapján konszenzussal, szülessenek. Ehhez kívánt hozzájárulni a NATURAMA Szövetség az
MNVH rendelet tervezet közös véleményezésével.

Végezetül szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire nagy szükség van az ilyen típusú
“együttgondolkodásra” nem csak hazánkban, de bárhol a világon. A vidékfejlesztés csak akkor
működhet jól, ha az emberek közösen dolgoznak a közös célokért, megosztva egymással
tudásukat és tapasztalataikat sokszor közvetlen gazdasági érdekek nélkül, hiszen egészen
biztos, hogy a most befektetett munka a jövőben többszörösen megtérül. Jó példa erre a NAT
URAMA Szövetség
, amely máris nagy eredményeket ért el, pedig még csak alig 2 hónapja létezik.

Írta: Sebestyén Mária 2009.06.23.

5/6

Sikeres magyar részvétel a FICODER-en!

Képek

NATURAMA Szövetség weboldala: http://www.naturama.hu/
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