Hejőbába Község Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2008. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉNEK
9. NAPIRENDJÉHEZ
Tárgy: Tájékoztató a Dél-borsodi Leader Akciócsoport tevékenységéről,
fejlesztési elképzeléseiről, pénzügyeiről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Akciócsoport kidolgozta azokat a fejlesztési célirányokat, amelyeket
elfogadásra javasol a 2008. március 20-i mezőcsáti közgyűlésére, amelyre
meghívottak az alapító települések, civil szervezetek és vállalkozók.
A javaslat az alábbi célokat jelöli meg prioritásként:
1. Vállalkozások fejlesztése
- mikro- és mezőgazdasági vállalkozások támogatása, alapítása
2. Turizmus fejlesztése
- kulturális rendezvények; gasztronómia; épített- és természeti
örökség
3. Helyi életminőség fejlesztése
- településkép-javítás (csak épületek külső felújítása, parkosítás,
zöldfelületek kialakítása)
- kultúra; közbiztonság; helyi és térségi média
4. Helyi épített örökség támogatása
- templomfelújítás; örökségvédelem alatt álló épületek felújítása
- tájházak felújítása, honismereti kiállítások támogatása
5. Helyi termékek előállítása
6. Helyi bio- és megújuló energiafejlesztés támogatása
- pl.: energiafű, energiafűz
7. Hátrányos helyzetűek integrációjának erősítése
- foglalkoztatottság; civil szervezetek támogatása
- cigányság támogatása programszerűen
- fogyatékkal élők támogatása
- nők munkába állásának támogatása
- nyugdíjazás előtt álló munkanélküliek munkába állásának
segítése

8. Térségi marketing tevékenység fejlesztése
- határon átnyúló együttműködések támogatása önkormányzatok
és civil szervezetek között
9. Helyi környezet- és természetvédelem támogatása
- állatmenhely, sintértelep létesítése a térségben (várhatóan
Sajószöged külterületén); állattemető kialakítása
- hulladékgyűjtő szigetek bővítése
Kiemelten fontos rendezőelv a pályázatok elbírálásánál: lehetőleg minden
település a saját nagyságához mérten jusson fejlesztési forrásokhoz.
Az önkormányzati és a civil szféra maximálisan ki fogja használni a pályázat
adta lehetőségeket és keretet, azonban a vállalkozói érdeklődés alacsony volta
miatt elképzelhető, hogy a vállalkozások fejlesztésére rendelkezésre álló keretet
nem fogják tudni felhasználni a vállalkozók, hiszen a feltételek szigorúak, az
adott vállalkozásnak legalább 5 évig eredményesen tovább kell működnie, mert
ellenkező esetben kamatostól vissza kell fizetni a folyósított támogatást.
Kistérségi szinten felvállalható programok várhatóan a következők lesznek,
amelyek valamennyi települést érinthetnek:
1. Egészségügyi szűrőprogram bevezetése, megvalósítása
2. „Dél-borsodi Nyár” rendezvénysorozat támogatása (falunapok,
kulturális rendezvények); fedett színpad és hangtechnika biztosítása
3. Valamennyi településen internetes honlap kialakítása, bővítése,
támogatása
4. Állatmenhely létesítése
A Dél-borsodi Leader Akciócsoport az alábbi, pályázattal elnyert
költségvetési forrással rendelkezik 2008-2013 között:
Pályázati forrás: 1 milliárd 700 millió Ft
Ennek 20%-a, azaz 340 millió Ft lehet a munkaszervezet költségvetése.
A halmozottan hátrányos Mezőcsáti Kistérség települései részére összesen 147
millió forint elkülönített pénzösszeg áll rendelkezésre külön pályázataik
támogatására.
Az így fennmaradó 1 milliárd 213 millió Ft 45%-a, azaz 546 millió Ft a
vállalkozások fejlesztési támogatására fordítható, míg a fennmaradó 667 millió
Ft az önkormányzati és a civil szféra pályázatainak fedezetére szolgálhat.
Kérem előterjesztésem elfogadását!
Hejőbába, 2008. március 14.
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