A Munka elindult!
Kedves Olvasóink!
Második alkalommal jelentkezünk a hírmondóval és a beköszönés után ma már az elindult folyamatokról is beszámolhatunk.
Mindenkinek köszönjük, aki az elsõ számunkban talált kérdõívet
kitöltötte és visszajutatta hozzánk, ezzel is segítve, hogy minél
pontosabban megismerjük a felmerülõ igényeket és javaslatokat.
Néhány fontosabb történés címszavakban:
• Az együttmûködõk köre 60-ra bõvült.
• A Partneri Napon (melyrõl külön cikkben beszámolunk) megerõsítettük az együttmûködési szándékot a Térségi Együttmûködési Paktum aláírásával.
• Személyes találkozókon (több,mint 40 alkalommal) pontosítottuk a partnerek fejlesztési elképzeléseit.
• Közvetítettük a mikrotérség fejlesztési prioritásait a megyei
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz és a Vidékfejlesztési Stratégiához.
• Munkacsoportjaink közül a „helyi gazdaság, térségi piac”
munkacsoporttal Bácsalmáson voltunk tapasztalatcserén (errõl
külön cikkben olvashatnak). Jelenleg is folyik a térségi termékek pontos feltérképezése.
• Felmérést végeztünk a helyi vállalkozásokról. Köszönjük
azoknak, akik kitöltötték a vállalkozói kérdõívet, és szeretnénk, ha minél többen megtennék ezt azok is, akikhez még nem
értünk el.
• Megkezdtük az egyeztetéseket a szakképzési lehetõségek és a
pályaorientáció összehangolásában.

Közös tervezés a képviselõ testületek tagjaival
• Márciusban térségi stratégiát alkotunk a turizmus területére.
• Egyre népszerûbbé válik facebook oldalunk, ahol sokféle pályázatról, eseményrõl, lehetõségrõl adunk tájékoztatást.
• A kitörési pontok közül a helyi gazdaság, a térségi közösségi
közlekedésszervezés, illetve a megújuló energiák termelése és
használata területén dolgozunk programok fejlesztésén.
• A személyes találkozások és a térségi kötõdés erõsítése miatt
arra készülünk, hogy a májusra tervezett családi napon ezeket
terveket széles körben bemutassuk és közösen fejlesszük tovább.
Kérjük, legyenek ebben partnereink!

Partneri Nap – 2014. október 29.
Az idei év sokféle változást hozott az
életünkbe. Országgyûlési és önkormányzati választások, új európai uniós fejlesztési ciklus, a kistérségi feladatmegosztás átalakulása, a vidék elnéptelenedése, környezeti katasztrófák. Egy dolog nem változott, mégpedig az, hogy a változások hasznunkra való fordítása érdekében egyre inkább szükség lesz az együttgondolkodásra, együttmûködésre. Ennek szellemében
döntöttünk úgy, hogy az önkormányzatok,
vállalkozások, civilek együttmûködését
kezdeményezzük a mikrotérségben. Az év
eleje óta elindult folyamatnak sok fontos
apró állomása volt.
A gyerekek is élvezték a helyi ízeket

Folytatás a 2. oldalon
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Partneri Nap – 2014. október 29.
Folytatás az 1. oldalról
Már eddig is sokan csatlakoztak, és a munka folyamán egyre
több ötlet és közös terv születik. Folyamatosan nõ azoknak a civil és vállalkozói szréfát képviselõ személyeknek és szervezeteknek a száma, akik hozzánk hasonlóan hisznek ebben. Tudjuk,
hogy térségünk sok-sok erõforrással rendelkezik, de ezek önmagukban nehezen találnak teret, tõkét, befektetõt. Egy kis ízelítõt
is szerettünk volna adni ebbõl a gazdagságból. Ezért jött létre a
helyi termékeket, termelõket, kézmûveseket, szövetkezeti és önkormányzati eredményeket bemutató kiállítás, melyet a Partneri

Nap folyamán a települések lakói, az érdeklõdõk is megtekinthettek. Ünnepélyes keretek között történt meg az együttmûködési
paktum aláírása, külsõ támogatók részvételével, hogy minél
többen tapasztalják meg: hiszünk kezdeményezésünk sikerében.
Az október 29-én megtartott Partneri Nap keretében, három fontos dolog is megvalósult.
• Nagy érdeklõdés mellett helyi termék kiállításon mutatkoztak
be a települések, intézményeik, kézmûvesek és helyi termékkészítõk.
• 50 térségi szereplõ (önkormányzat, vállalkozás, intézmény, civil szervezet) erõsítette meg szándékát az együttmûködésre a
Térségi Együttmûködési Paktum aláírásával.
• Három munkacsoport is megalakult a turizmus fejlesztésére, a
térségi rendezvények koordinálására és a helyi gazdaság élénkítésére, helyi piac szervezésére.

Észak-Hegyháti Mikrotérség – Rendezvénynaptár 2015
Az összetartozást erõsítheti, ha a lakosok a mikrotérség többi településén
megrendezett programokon is részt vesznek, ezt szolgálja a közös rendezvénynaptár,
melyet megtalálnak hírmondónkban.

Keressenek bennünket, tegyünk együtt a mikrotérség elõbbre jutásáért!

Közelgõ események: Mikrotérségi Családi Nap
2015 tavaszától szeretnénk útjára indítani a mikrotérség településeit összekötõ rendezvénysorozatunkat évente másik helyszínen, Mikrotérségi Családi Nap címmel. Az egyes alkalmakon
a térség stratégiai céljait bemutató és erõsítõ programelemeket
tervezünk: helyi termékek bemutatója, mag és palántabörze, információs stand a helyi gazdaságról, szociális szövetkezetek bemutatkozása, a térség vállalkozásainak népszerûsítése, pályavá-

lasztás ösztönzés, a helyi tehetség programban kiemelkedõ egyének és csoportok bemutatkozása. Emellett sokféle játékos foglalkozást tervezünk a gyerekeknek, hogy amíg a szülõk tájékozódnak, nekik is jusson izgalmas szórakozási lehetõség. Az elsõ
ilyen rendezvényt 2015. május 16.-ra tervezzük. Várjuk az ezzel
kapcsolatos ötleteket, felajánlásokat.
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A partneri látogatások eredményei,
formálódó programok
Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Uniónak eddig 52 csatlakozott partnere van, s ez a szám folyamatosan bõvül. A munkaszervezet az elindulástól folyamatosan felkeresi a partnereket, hogy
velük együtt formálja tovább az elképzeléseket. A látogatások tapasztalatai alapján fejlesztési elképzeléseink 6 fõ területen formálódnak, melyeket a következõ Európai Uniós fejlesztési csomagban meg is jelenítünk:
• Összefogva térség kistermelõit, vállalkozóit, az önkormányzati
munkaprogramokat és szövetkezeteket szeretnénk kialakítani
egy „Helyi termék” klasztert, ahol a megtermelt zöldségek,
gyümölcsök, kézmûves termékek védjeggyel együtt kerülnek
piacra, ezáltal többen jutnak bevételhez, munkához, és élénkül
a helyi gazdaság. Egyben a konyhák, vendéglátó egységek asztalára is egészséges helyi termék kerül. A konkrét munkához
úgy kapcsolódhatnak az érdeklõdõk, hogy kitöltik az erre vonatkozó kérdõívet. Ebben az ügyben is érdemes facebook oldalunkat követni, ahol számos ide kapcsolódó kezdeményezésrõl
olvashatnak.
Biogáz egy lehetséges megoldás
• Térségi szolgáltatásfejlesztés: Az itt élõk számára fontos, hogy
minél több szolgáltatást érjenek el helyben, hogy tudjanak
ezekrõl, és a szolgáltatásokra fordított pénz is helyben marad- • Energiahatékonyság növelése - A gazdálkodó szervezetek ipari
jon. Ennek érdekében szeretnénk létrehozni Térségi Kisokos
létesítmények, közösségi intézmények energiahatékonysági
címmel egy kiadványt, ahol a helyi vállalkozások szolgáltatáprogramja, ezzel kapcsolatos közös pályázati lehetõségek elsait, a hivatalok elérhetõségeit összeszedjük és mindenki száérése. Lakossági kampányok energia megtakarításra, újrahaszmára elérhetõvé tesszük. Népszerûsítjük a vállalkozásokat,
nosításra, energiaszegénység feloldására módszerek, techniszolgáltatókat, munkahelyeket. Ez a kiadvány egyben azokat
kák terjesztése. A közösségi közlekedésben újszerû energiatais segíti majd, akik betelepülni, hazajönni, befektetni szeretnékarékos eszközök pályázati úton való elérése.
nek az Észak- Hegyháton.
• Térségi összetartozás erõsítése - programkoordináció, közös
• Foglalkoztatási Együttmûködés keretében térségi foglalkoztaarculat megteremtése, konkrét szolgáltatási és fejlesztési
tási stratégia elkészítését kezdtük meg a meglévõ vállalati hátegyüttmûködések a települések és csoportok között, a települétér felmérével és elemzésével. Fontos cél egy befektetés-öszsek és a térség megtartó képességének növelése érdekében.
tönzési program kidolgozása, munkaerõ kereslet-kínálati adatMikrotérségi Családi Nap évenként más településen, melynek
bázis létrehozása, pályaorientációs tevékenység, kapcsolódó
keretében bemutatjuk a helyi/térségi értékeket, sikeres közösösztöndíj támogatások.
ségeket, kézmûves és helyi termékeket és az együttmûködéssel
• Áttekintve a helyi képzési lehetõségeket, szeretnénk kialakítaelért eredményeket. Egyben alkalmat teremtünk arra, hogy a
ni egy olyan kínálatot a tanulásra, amely az óvodától, az általákövetkezõ idõszak terveit továbbszõjük.
nos és középfokú képzéseken át széles kínálatot ad helyben
úgy, hogy a pályaválasztást is segítve, térségi foglalkoztatókkal egyeztetve hasznos képzéseket, gyakorlatot, és munkahelyet is találhassanak a gyerekek és fiatalok. A felnõttek számára
Keressük azokat a helyi, tájegységi értékeket, azokat a
pedig a foglalkoztatási együttmûködéshez kapcsolódó speciá- fontos eseményeket, helyeket, kiemelkedõ teljesítmélis gyakorlatias képzési lehetõségek megtervezése, bonyolítá- nyeket, melyekre büszkék lehetünk. Fontosnak tartjuk,
sa. A program munkacíme: „Okos Jövõ Tudásközpont”.
hogy ezen értékek ne merüljenek feledésbe, váljanak köEgyüttmûködõ partnerünk a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara sokféle kezdeményezéséhez csatlakozhatunk a du- zös kincsünkké. A helyi lakosok által javasolt, lerajzolt,
megörökített értékeket a legális képzés megteremtésétõl az ösztöndíjprogramokig. Ezt is
változatosabb
formában
segítheti a munkaerõigény felmérésére is kiterjedõ vállalkozói
igyekszünk bemutatni a Csakérdõívünk kitöltése.
ládi Napon.
• Turisztikai Szolgáltatások fejlesztése - Ide tartozik a turisztikai
Minden ötletnek örülünk:
szolgáltatások összehangolt fejlesztése, együttmûködéseken,
küldjenek fotót, írjanak levekoordináción alapuló szolgáltatási csomagok kiajánlása annak
érdekében, hogy az ideérkezõk hosszabb idõt töltsenek nálunk,
let, készítsenek leírást, makenõjön a helyi termékek és szolgáltatások értékesíthetõsége.
tett a térség legszebb, legértéKözös adatbázisok, kommunikációs- és marketing kampányok
kesebb kincseirõl. Osszák
kialakítása, a turisztikai vállalkozások összehangolt fejlesztése
meg velünk ezeket és keresaz 5 településen. A turisztikai fejlesztési koncepió megalkotásenek minket megadott elérsát egy közösségi stratégiai tervezéssel kezdjük, és örömmel
hetõségeinken!
várjuk az egyéni fejlesztési javaslatokat is!

Keressük a helyi értékeket!
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Indulnak az
Uniós pályázatok
Az Európai Unió 2014-2020-as tervezési ciklusába lépett. A
tagországok, köztük Magyarország is megkötötte a megállapodást a támogatási forrásokról, keretekrõl. A hivatalos közlések
szerint 2015 év elejétõl már várhatóak az új ciklus pályázati kiírásai minden területen. Ezért is fontos, hogy követni tudjuk a kiírásokat, és a térség, az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió települései, vállalkozói, civil szervezetei is minél több elképzelésükhöz
találjanak támogatást. Munkaszervezetünk megrendelte, a Pályázatmenedzser szolgáltatását, melynek keretében folyamatosan
kapunk információt a megjelenõ pályázatokról. Értesítést küldünk az önkormányzatoknak, vállalkozóknak, civileknek az általunk megismert céljaik eléréséhez, és a magánszemélyeknek
megnyíló forrásokról is hírt adunk. Ebben az ügyben is kereshetnek bennünket!

Bácsalmási
tapasztalatcsere
A mikrotérség településeinek polgármestereivel, a „helyi termék, térségi piac” munkacsoport tagjaival, illetve a
téma iránt elhivatott érdeklõdõkkel 2014. november 25.-én
tapasztalatcserén vettünk részt Bácsalmáson. A program
keretében megismerkedtünk

Adatbázisok gyûjtése
Szeretnénk olyan adatbázisokat létrehozni, melyek segítik a térség fejlesztési stratégiáját pontosan megfogalmazni. Ennek érdekében külön felmérõlapot készítettünk
a vállalkozóknak, illetve az õstermelõk, kistermelõk, kézmûvesek számára. További munkánkhoz fontos lenne,
hogy, ne csak a csatlakozott partnereink, hanem azok is kitöltsék a felmérõlapokat, akik a térségünkben vállalkoznak, illetve az agráriumban tevékenykednek.
Amennyiben segítené azzal a továbbhaladásunkat,
hogy kitölti a kérdõívet, kérjük írjon nekünk az unio@magocs.hu email címre és elküldjük Önnek!

Itt nem csak a termények, hanem
a kosarak is helyi termékek.

Bácsalmás város gazdasági mintaprojektjével (saját kertészet, gyümölcs-zöldség feldolgozó üzem, szárító), foglalkoztatási programjával (szociális szövetkezet), illetve
helyi termékeivel a saját Egészséges Bácsalmásért mintaboltban. Az ottani tapasztalatok is megerõsítettek bennünket abban, hogy érdemes összefogva a vállalkozásokat, termelõket (kistermelõ, õstermelõ) szociális szövetkezeteket,
• Térségünk mezõgazdasági hagyományokban gazdag. gyûjtéssel foglalkozókat, szervezzünk egy az európai gyaHosszú ideig ez adta a megélhetést sok családnak, közösség- korlatban már nagyon bevált és a magyar kormány által
nek.
preferált rövid értékesítési láncot a „földtõl az asztalig”.
• Ma ismét fontosnak tartjuk, hogy a vidéken élõ ember a ter- Ebben a témában is várjuk a további érdeklõdõket!

Helyi gazdaság
és piac szervezés

melésben megtalálja a számításait.
• Ezt a folyamatot szeretnénk segíteni tevékenységünkkel
• Mindezek kiinduló alapja az, hogy informálódjunk a helyi
termékekrõl, lehetõségekrõl.
• Kérjük, ha ön is bekapcsolódna, azaz termelni, gyûjteni
vagy feldolgozni szeretne, keresse kérdõívünket a területi
kapcsolattartónál:
Mágocs – Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió irodája -Polgármesteri Hivatal • Bikal-Kõmûves József – Polgármesteri Hivatal •
Nagyhajmás – Miklós Éva – Polgármesteri Hivatal • Mekényes –
Dömötörné Tóth Emese -Polgármesteri Hivatal • Alsómocsolád –
Kovács Krisztina - Polgármesteri Hivatal vagy töltse le honlapunkról: www.eszakhegyhatiunio.wordpress.com • Facebook:
Mecseki Manna Kosár közösség
Kiadja: Hegyhát Észak Térségi Egyesület/Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió • 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. • Tel: +36 72/451-110 •
Felelõs szerkesztõ: Halmai Gáborné • E-mail: unio@magocs.hu •
Megjelenik 1500 példányban • A lap ingyenes • Tördelés Lugio-press
Bt., Szekszárd • Nyomtatás: Böcz Sándor nyomdász, Szekszárd

Helyben termett friss zöldség-gyümölcs

