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MEGHÍVÓ 
 
 
 

Sok szeretettel meghívjuk a Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében megrendezésre 

kerülő fórumra. 
 
 
 

A fórum témája: Lehetséges nemzetközi együttműködések 
megvitatása 

A fórum időpontja: 2014. október 15. 16:00 

A fórum helyszíne: Ipolydamásd, Fő út 16.   
 
 
 

2014. október 8.  
 
 

Az egyesület elnöksége és munkaszervezete 
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Emlékeztető 

 

A fórum témája: Lehetséges nemzetközi együttműködések megvitatása 

A fórum időpontja: 2014. október 15. 16:00 

A fórum helyszíne: Ipolydamásd, Fő út 16.   
 
A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület a korábbi 2007-2013-as időszakban is 

foglalkozott nemzetközi kapcsolatok kiépítésével és nemzetközi projektek megvalósulásával. 

Ennek a kezdeményezésnek, illetve a projekteknek a továbbvitele érdekében kezdtük meg a 

felkészülést a jövőbeli nemzetközi együttműködésekről. A fórumon régi és leendő partnerek 

vettek részt.  

A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület célja, hogy a térségek közötti, illetve 

nemzetközi együttműködések koordinálásával és támogatásával olyan innovatív új 

megoldások ösztönzése, amelyek a térség lehetőségeire építenek, figyelembe véve a terület 

problémáit és elindult folyamatokat. További cél a helyi szereplők térségen kívüli 

kapcsolatrendszerének és a nemzetközi tudásmegosztásban megszerezhető kompetenciák 

fejlesztése, új tudás becsatornázása az együttműködésben résztvevő vidéki térségekben. Az 

egyesület legfőbb céljának tekinthető, hogy a helyi viszonyokat megismerve, reális képet 

adjon a térség gazdasági és társadalmi helyzetéről, meghatározza a térség gazdaságfejlesztés 

számára legfontosabb feladatokat, és hogy kezdeményezze az együttműködéseket. 

 

Az együttműködések projektek tématerülete első sorban a helyi termékfejlesztésre, és a 

turisztikai fejlesztésekre fókuszál, valamint a vállalkozási kedv ösztönzésére. Térségünkben a 

zöldség- és gyümölcstermelésnek nagy hagyományai vannak, így az a törekvésünk az, hogy 

ezek helyben kerüljenek feldolgozásra, felhasználásra és értékesítésre. A kézműves 

hagyományok továbbvitele érdekében célként tűztük ki, hogy segítsük a kézműves portékák 

előállítását és piacra jutását. Mindezeknek fontos szerepe lehet a munkahelyek megőrzésében, 

új munkaalkalmak teremtésében és a helyi hozzáadott érték növelésében. 

A térségben lakók nagy százaléka foglalkozik mezőgazdasági, illetve kézműves 

tevékenységgel. A termelők oldaláról elmúlt években megnőtt az igény a helyi piacon való 
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értékesítés iránt, illetve, hogy modernebb gépek megvásárlásával magasabb minőségű 

feldolgozott termékeket állítsanak elő. 

Azért, hogy támogassuk a helyi termelőket és segítsük a minőségi termékek piacra jutását, 

ezáltal a térség gazdasági növekedését is, számos programot, projektet, kezdeményezést, 

térségek közötti és nemzetközi projektet indítottunk. 

Az együttműködési projektek eredményeként hazai és nemzetközi szinten is jelentősen 

erősödhetnek a gazdasági együttműködések és fokozottabb figyelem irányul a minőségi helyi 

termékekre és szolgáltatásokra, a térségi turizmusra. 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

 

Emlékezető 

Tárgy: Fogadóóra a térségi IKSZT házakban 

Helyszín: Szalajka IKSZT (2624, Szokolya, Lévai utca 5/c.) 

Időpont: 2015. január 19.  

 

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az 

integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet 7.§ (7) pontja értelmében: „A (2) 

bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai 

beszámolási időszakonként legalább három alkalommal agrár-, vagy vidékfejlesztési területen 

tevékenykedő szakmai szervezet képviselője által lebonyolítandó előadás, képzés, tanfolyam, 

tréning, fogadóóra programlehetőségek közül legalább egyet megszervezni.”  

A rendelet értelmében több alkalommal segítettük a térségünkben található IKSZT házakat, 

hogy meg tudjanak felelni a rendeletben foglalt kötelezettségeiknek. 

2015 januárjától a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület fogadóórát szervezett a 

térségben található 4 IKSZT házakban. Célja elsősorban az volt, hogy közelebb kerülhessen 

az ügyfelekhez, megkönnyítse az esetleg ügyintézést, valamint hogy a térségben élőkkel 

megkezdhesse a felkészülést a 2014-2020-as időszakra.  

Az első alkalommal 2015. január 19-én a Szokolyai Szalajka IKSZT házban került 

megtartásra a fogadóóra 8:30-10:30 között. 

Az egyesület, hogy időben megkezdje a felkészülést a 2014-2020-as időszakra és a stratégia 

tervezésre, felhívást tett közzé, hogy várja a térségből a projektötleteket.  

A megjelent résztvevők számára, a munkaszervezet egyik tagja, Krebszné Gábor Tamara, 

ügyintéző tartott ismertetőt, arról, hogy milyen témában várjuk a projektötlet adatlapokat. 

Az általános ismertető után Királyrétről érkező 2 ügyféllel folytatódott a beszélgetés. A két 

ügyfél, Tóth Andrea és Tóth Tamás Királyréten vezetnek éttermet. Szeretnének az étterem 

melletti üres területet is hasznosítani. Elképzelésük szerint irtás és föld munkát végeznének 

rajta, majd standok beszerzésével kialakításra kerülne egy helyi termékes piac. A piac 
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

turisztikai szempontból is fontos lenne, mivel jórészt a Királyrétre utazó, kisvonatozó turisták 

számára lehetőséget kínálna helyi portékák vásárlására.  

A fogadóórán részt vett Gyurcsik Attila is, aki szintén a projekt ötletével keresett fel minket. 

Tervei szerint szeretné ismét népszerűvé tenni Szokolyán a korábban olyan széleskörűen 

termesztett bogyósgyümölcs termesztést, elsősorban szeder és egres telepítésével és 

feldolgozásával.  

Kmf. 
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