Tevékenységi terv a 2010-es évre

Kistérségünk az elmúlt évek tapasztalatai alapján az idei évtıl formalizáltabb
együttmőködést kíván kialakítani a tagokkal. Ez elsısorban az önkormányzatok által
kezdeményezett projektekben való aktív szerepvállalást jelenti. Ehhez kérjük, hogy a
polgármesterek és a tagság tegyen javaslatot községenként 1-2 olyan projektre, amelyre
a kistérségi társulás nyújthat be pályázatot, és amelynek lebonyolításában a kistérség
munkatársi gárdája szerepet vállalhat.
A jövıben a kistérségi iroda olyan szolgáltatásokat is nyújtana az
önkormányzatoknak, vállalkozóknak, mint a pályázatírás, vagy pályázati menedzsment.
Jó tapasztalatokra tettünk szert a tavalyi évben a gazdáknak nyújtott ilyen
szolgáltatással.
Egyúttal szeretnénk javaslatot tenni arra, hogy az eddigi fejkvótás tagdíj mellett
hozzunk létre egy Fejlesztési Alapot. A Fejlesztési Alapból olyan kisebb beruházásokat
lehetne megvalósítani, amelyek minden község számára egyaránt elınyösek, és
megvalósításukra a községeknek külön-külön nem biztos, hogy lenne forrása, vagy
belekezdene egymaga, illetve elınyös lehet az egységes arculat kialakítása. Ilyenek
lehetnek pl. a falunévtáblák, buszmegállók, vagy olyan kisebb beruházások, amelyek
egy adott község területén valósulnak meg, de rotációs rendszerben minden évben egy
másik község kerülhet sorra.
MEZİGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK
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Pályázatírási szolgáltatás gazdáknak;
Sajtkészítı üzem létrehozása. Az üzemben helyi termelık tejét dolgoznánk fel EU
normáknak megfelelı minıségben, ami lehetıvé teszi, hogy a tejtermékek
panziók, szállodák asztalaira kerüljenek, illetve hazai és más országok boltjainak a
polcain is megjelenhessenek.
Sajtkészítı tanfolyam szervezése, illetve ilyeneken való részvétel ösztönzése;
További tejbegyőjtı központok létrehozásának ösztönzése, segítése;
A kaláka szellem ösztönzése:
szénakészítı kaláka
favágó kaláka
legelıtisztító kaláka
Helyi, hagyományos termékeket bemutató brosúra;
Hagyományos
mezıgazdaság
ösztönzése:
kapcsolattartás
gazdákkal,
gazdafórumok szervezése az ENSZ pályázathoz kapcsolódóan;
A helyi termékek piacra juttatásának segítése, a tudatos vásárlói magatartás
kialakításának ösztönzése.

LEADER PROGRAM
A „LEADER program elıkészítése a CSÍKI LEADER Térségben” projekt tevékenységei:
9.
A Helyi Vidékfejlesztési Tervet elıkészítı 3 találkozó szervezése;
10. A CSÍKI LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT bejegyeztetése a bíróságon;
11. 2 tanulmányút szervezése: Anglia, Ausztria, Magyarország;
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3 db 2 napos workshop szervezése a 3 kistérségben;
A Helyi Vidékfejlesztési Terv kidolgozása, ehhez 4 workshop szervezése;
Kérdıívezés: 1500 db kérdıív lekérdezése a 3 kistérségben;
A LEADER program kommunikációs kampánya: 24.000 db szórólap készítése;
15-20 perces videó készítése a LEADER programról;
A CSÍKI LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT Weboldalának elkészítése;
DVD készítése a LEADER-hez kapcsolódó anyagokból;
Amennyiben kiírásra kerül a LEADER program, a Helyi Vidékfejlesztési Terv
benyújtása.

LEADER animátorok képzése:
20. Az osztrák GBI Consulting által nyert projekt keretében 400 animátor képzése
történik meg március és április folyamán. A projekt megvalósításában a
kistérségbıl két szakértı, mint elıadó vesz részt, és várhatóan az iroda
munkatársai segítenek a projekt adminisztratív feladatainak az végrehajtásában. A
projekt keretében 4 db 5 napos képzés megszervezésére kerül sor a Központi
Régióban, és szintén 4 db 5 napos képzés megszervezésére az Észak-Nyugati
Régióban.
LEADER munkaszervezet továbbképzése
21. Pályázatot nyújtottunk be az Alpokalja-Ikva-mente LEADER Akciócsoporttal
közösen az EU Leonardo programjához annak érdekében, hogy a magyarországi
munkaszervezet vezetıje megossza több éves szakmai tapasztalatait a kistérségi
iroda munkatársaival helyben, a somlyói irodában. A képzés azért fontos, hogy a
leendı munkatársak minél hatékonyabban tudják segíteni a térségben
megvalósítandó LEADER pályázatok elkészítését és igény esetén a megvalósítást
is.
TURIZMUS
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Turisztikai programcsomagok kialakítása és ajánlása a nemzetközi turisztikai
piacokon;
Kerékpárosoknak túrakalauz kiadvány készítése;
Kerékpáros utak kijelölése, festése;
Turistaösvények festése;
A Mária út pihenıhelyeinek elkészítése;
Elıadás tartása a turisztikai kerekasztal tagjainak a lent bemutatott
környezetvédelmi projektrıl.

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
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Nemzetközi
biodiverzitás
és
hagyományos
gazdálkodás
konferencia
megszervezése, június 7-9. között. A rendezvény része a Biodiverzitás
Nemzetközi Éve 2010. rendezvénysorozatnak. A rendezvényre ezúton is
mindenkit szeretettel hívunk.
Tanösvény kialakítása Delnén, a Torda-völgy különleges vizes élıhelyeinek
bemutatására. A tanösvény az iskolai oktatás és a turisták igényeit egyaránt fogja
szolgálni.
Filmkészítés a táj, a biológiai sokféleség és a hagyományos gazdálkodás
kapcsolatáról egy csíki és egy gyimesi mintaterületen. A film az egész év során
követi nyomon a tájalakító tevékenységeket a hagyományos gazdálkodásban.
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Nyári tábor diákoknak és önkénteseknek júliusban, a biológusok vezetésével.
Kérdıívezés a hagyományos gazdálkodásról a csíki és gyimesi gazdák körében.

