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Nagy volt az érdeklődés a térségben, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által 

meghirdetett, helyi rendezvények támogatására benyújtható pályázatok iránt, köszönhető mindez 

többek között annak is, hogy február végén a munkaszervezet Pacsán tájékoztató fórumot tartott, a 

NYDRFÜ koordinátoraink bevonásával.  

A Zalai Témautak Kft. tagjai közül márciusban, elsősorban a kulturális egyesületek, alapítványok, 

horgászegyesületek, a Pacsai Népdalkör és Citerazenekar Egyesület érdeklődött az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyéről. Az érdeklődőket tájékoztattuk, hogy a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium már elküldte a rendelettervezet „nyers 

változatát”, a munkaszervezet pedig véleményezi. A tervezettel kapcsolatos észrevételeinket, 

gondolatainkat, módosító javaslatainkat március 11-én küldtük el a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztériumnak.  

Március 9-én került sor a közös fogadóóránkra a Zalaegerszegi és a Pacsai HVI irodavezetőivel. 

Góra Balázs a Zalai Témautak Nonprofit Kft. ügyvezetője, Lovász Anitával utazott el 2009. március 

18-án az Abaúj Leader Egyesület szervezésében, Szikszón megrendezett nagyszabású országos 

konferenciára. A szakmai fórum fő célja volt, hogy a résztvevők számára aktuális ismereteket 

nyújtson ÚMVP végrehajtásával kapcsolatban. A konferencián részt vett kollégák, március 23-án 

tartottak képzést az itthon maradt munkaszervezeti tagoknak, az elhangzott legfontosabb 

tudnivalókról. A konferencián elhangzottak alapján, a Leader Helyi Akciócsoportok legfontosabb 

feladata, a teljes HVS felülvizsgálata, melyre három hét áll a HACS-ok rendelkezésére.  

Március 23-28-ig a márciusi munkaterv egy részét töltöttük fel az elektronikus felületre, valamint a 

januári-februári kifizetési kérelem összeállításával foglalkoztunk. Ezen a héten küldtük el 

fellebbezésünket az MVH felé, azon határozata ellen, melyben az októberi kifizetési kérelmünket 

csak részben ismerte el.  

Március 30-án, Zalaegerszegen került volna sor a HVS teljes felülvizsgálatára, az értekezleten a 

Zalai Témautak Nonprofit Kft. munkaszervezettagjai mellett a Zalaegerszegi és a Pacsai HVI 

irodavezetők is jelen lettek volna. (Mivel eljárásrend nem érkezett a Minisztériumtól, a közös 

fogadóóra, megbeszélés elmaradt. 

Úgy tervezzük, hogy a taggyűlést, amelynek főbb témája a HVS felülvizsgálata és elfogadása az 

ünnepek után fogjuk összehívni. Góra Balázzsal a Göcsej Média március 31-én interjút készített, az 

ügyvezető úr az ÚVMT-t népszerűsítette, tájékoztatta a televíziónézőket, a pályázási lehetőségekről, 



a pályázási „kedvről”, az elmúlt időszak jó tapasztalatairól, pl., hogy a Zalai Témautak Helyi 

Akciócsoport által lefedett területről, 63 támogatási kérelem érkezett be. Országos szinten pedig 

közel 6000 kérelem, mely kb. 110 milliárd Ft támogatást igényel. 

Március 30-án Zalaegerszegen került sor a HVS teljes felülvizsgálatára, az értekezleten a Zalai 

Témautak Nonprofit Kft. munkaszervezettagjai mellett a Zalaegerszegi és a Pacsai HVI 

irodavezetők is jelen voltak. Az eljárásrendnek megfelelően e-mailben ki fogjuk küldeni a 10 

üzletrész-képviselőnek, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a 11 tagú Döntéshozó Testület 

számára a Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját, a módosító javaslatainkkal együtt. Úgy 

tervezzük, hogy a taggyűlést, amelynek főbb témája a HVS felülvizsgálata és elfogadása április 16-

án fogjuk összehívni. Góra Balázzsal a Göcsej Média március 31-én interjút készített, az ügyvezető 

úr az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot népszerűsítette, tájékoztatta a televíziónézőket,  

a pályázási lehetőségekről, a pályázási „kedvről”, az elmúlt időszak jó tapasztalatairól, pl., hogy a 

Zalai Témautak Helyi Akciócsoport által lefedett területről, 63 támogatási kérelem érkezett be. 

Országos szinten pedig közel 6000 kérelem, mely kb. 110 milliárd Ft támogatást igényel. 
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