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A Mezıföldi Híd Térségfejlesztı Egyesület 2008. április 1-i megalakulását követıen – a
bejegyzési folyamat részeként – 2008. június 23. napján folytatólagos alakuló közgyőlést
tartott. A Fejér megyei Bíróság 2008. június 30. keltő végzésének 2008. július 24-i jogerıre
emelkedését követıen Egyesületünk immár teljes jogkörrel megkezdheti mőködését és térség, valamint településfejlesztı tevékenységét. Az Egyesület székhelye (irodája): 2457 Adony,
Rákóczi u. 21. I. emelet. Várjuk egyesületünk tagjait, valamint minden térségen belülrıl és
térségen kívül érkezı érdeklıdı ügyfeleinket irodánkban, térségfejlesztéssel,
vidékfejlesztéssel kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel.
A Mezıföldi Híd HK által megalkotott „Helyi Vidékfejlesztési Stratégia” (HVS) az Irányító
Hatósághoz benyújtásra került. A minısítésével kapcsolatos döntés 2008. augusztus végére
várható. A HVS az Egyesület irodájában elızetes egyeztetés alapján megtekinthetı.

„Vidéki rendezvények, falunapok szervezése” pályázat térséget érintı eredményei
A 2008. augusztus 1. és október 31. közötti
idıszakot
érintıen
az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program
keretein
belül
meghirdetésre került a „Vidéki rendezvények,
falunapok szervezése” címő pályázat. A beérkezett
523 pályázatból az ÚMVP Irányító Hatósága 146
falu, kistelepülés rendezvényét támogatja fenti
idıszakban, a 2008. évben. A térségbıl 3 pályázat
került benyújtásra Baracs, Daruszentmiklós és
Nagyvenyim települések részérıl. Ezek közül a
baracsi és a nagyvenyimi falunapi rendezvény
került kedvezı elbírálásra. Nagyvenyimen a Falunap 2008. augusztus 2-án lebonyolításra
került, a baracsi programsorozatra 2008. augusztus 19-20-án kerül sor. A rendezvényrıl,
valamint a térségben, a közeljövıben, megrendezésre kerülı valamennyi eseményrıl részletes
program található a www.mezofoldihid.hu honlap „Térségi programajánló” menüpontjában.
Továbbra is várjuk a térség bármely települése és bármely szférája által megrendezésre kerülı
programokról szóló tájékoztatót a honlapunk „Térségi programajánló” menüpontjába, melyet
bármely elérhetıségünkre eljuttathatnak.
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Közérdekő információk
Helyi Vidékfejlesztési Iroda (Krausz Marianna) és Új Magyarország Pont (Czakó Adrienn)
közös ügyfélfogadása a Dunaújvárosi kistérségben minden héten hétfın 9-13 óra között.
(Dunaújváros, Vasmő út 39. I/1045.)
Helyi Vidékfejlesztési Iroda (Tatár Szilvia) és Új Magyarország Pont (Deák Ibolya) közös
ügyfélfogadása az Adonyi kistérségben minden héten csütörtökön 9-13 óra között. (Adony,
Rákóczi u. 21. I. emelet)

Felhívás a térségben idegenforgalommal, turisztikai tevékenységgel foglalkozók részére
Várjuk a térségbıl (Adonyi, Dunaújvárosi, Sárbogárdi és Ráckevei kistérségek területérıl)
mindazon vendéglátó egységekkel (pl.: étterem, pizzéria, boros pince, cukrászda stb.),
valamint szálláshellyel (pl.: falusi szálláshelyek, hotelek, szállodák stb.) rendelkezık
jelentkezését, akik be szeretnék mutatni vállalkozásukat (A/4 terjedelemben, fotóval,
bemutatkozó szöveggel, kínálattal, elérhetıséggel stb.), bemutatkozási lehetıséget biztosítva
ezzel számukra a www.mezofoldihid.hu honlapunk „Térségi turisztika” menüpontjában. Az
anyagok eljuttathatók elektronikusan az alábbi e-mail címekre: Krausz Marianna
(dunaujvarosi@vkszi. hu vagy krauszmarianna@freemail.hu) Tatár Szilvia (adonyi@vkszi.hu
vagy tatar.szilvia@gmail.com vagy info@mezofoldihid.hu) vagy az alábbi postacímre:
Mezıföldi Híd Térségfejlesztı Egyesület 2457 Adony, Rákóczi u. 21. I. emelet.

Pályázati felhívás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére
Kódszám: IKSZT/2008/1

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 30. és azt követıen a
program befejezéséig folyamatos.
1. Alapvetı háttér információ
1.1. Pályázati és jogszabályi háttér:
A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) a 1698/2005/EK
rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban:
ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan pályázatot hirdet az "Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím" elnyerésére. A pályázati eljárás
vonatkozásában az irányadó rendelkezéseket a 2007. évi XVII. törvény, illetve a 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet szabályozza.
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2. Pályázat célja, célterület:
Az ÚMVP III. tengelyes intézkedésének célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a
helyben elérhetı alapszolgáltatások körének bıvítése, minıségének és hozzáférhetıségének
javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan
épületek felújítása és mőszaki korszerősítése révén. Ennek érdekében az FVM, mint az
ÚMVP végrehajtásáért felelıs Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) az ország vidéki
térségében IKSZT cím birokos szervezeteket választ ki. A jelen pályázat alapján kiválasztott
szervezetek jogosultságot nyernek, az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az
integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására az FVM által 2008. IV. negyedévében
meghirdetésre kerülı beruházási jogcím rendelet (a rendelet tervezet ezen pályázati kiírás
mellékletét képezi) keretében kérelmet benyújtani a meglévı korszerőtlen épületek külsı
belsı felújítása érdekében.
3. Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be:
2
• az 5000 fı vagy 100 fı/km alatti településeken mőködı települési önkormányzatok,
település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel
rendelkezı non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkezı
egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati
társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel
érintett település ÚMVP jogosult település, kivétel a városi rangú települések és a
kistérségi központok;
• továbbá azon települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a
településen székhellyel/telephellyel rendelkezı non profit szervezetek, településeken
székhellyel/telephellyel rendelkezı egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi
társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a
tagja illetve a fejlesztéssel érintett település külterülete ÚMVP jogosult, vagyis a
település külterületén a lakosság több mint 2%-a él.
A pályázati felhívás keretében:
• non profit szervezet: a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. §
(1) bekezdésének a), b), d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület, társadalmi szervezet, a
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott
(köz)alapítvány és közhasznú társaság, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény alapján létrehozott non-profit gazdasági társaság, valamint a KSH 9001/2002
(SK3.) Közlemény 2. számú mellékletének 59-es pontja szerinti egyéb jogi
személyiségő non-profit szervezet
• egyházi szervezet: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló
1990. évi IV. törvény 13. § (2)-(3) bekezdése szerint
Ezen pályázat keretében jogosult települések körét az ÚMVP 19. és 21. számú mellékletei
tartalmazzák.
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Egy pályázó csak egy IKSZT kialakítása érdekében nyújthatja be pályázatát.
4.

IKSZT célja, feladatai:

IKSZT településenként egy, az IH által az IKSZT kialakítására alkalmas és jogosult pályázó
kiválasztására irányuló jelen pályázat keretében a pályázó által megjelölt épület vagy
épületrész, amelyben a fejlesztést követıen egy helyen elérhetıvé válnak a helyi lakosság
számára fontos szolgáltatások, és amely hozzájárul az egyes szolgáltatások
fenntarthatóságához, szakmai és pénzügyi összhangjának megteremtéséhez.
4.1. IKSZT által nyújtandó szolgáltatások:
4.1.1 Kötelezı szolgáltatások:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
tájékoztatási valamint ügyfélszolgálati pont mőködtetéséhez;
b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és
folyamatkövetése, ifjúsági információs pont mőködtetése;
c) a lakosság és a vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás elısegítése
(közösségi térben);
d) közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan vagy teleházban mőködı
eMagyarország ponton - az e-Közszolgáltatások, eTartalmak használatát segítı humán
szolgáltatás (eTanácsadó) alkalmazását is beleértve (az eTanácsadó képzettség ingyen
megszerezhetı az eMagyarország program keretében) (A programról bıvebb információ
találhatók a www.emagyarorszag.hu internetes oldalon);
e) könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása;
f) közmővelıdési programok szervezése.
Amennyiben a pályázó az IKSZT-ben kötelezıen ellátandó szolgáltatásokat valamelyikét,
már a településen ellátja, és az ellátást biztosító épület nem alkalmas a további kötelezı
feladatok befogadására, akkor a pályázó nem köteles a már meglévı szolgáltatást is, a további
szolgáltatásoknak helyet adó épületben mőködtetni. Ebben az esetben a pályázó csak az
újonnan ellátandó szolgáltatások biztosítása érdekében nyújthat be támogatási kérelmet az
FVM által a késıbbiekben meghirdetett beruházási rendelet vonatkozásában.
A részletes pályázati felhívás, valamint a kapcsolódó dokumentumok letölthetıek a
www.fvm.hu vagy a www.vkszi.hu honlapokról.
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