Pályázati felhívás
belföldi és külföldi szakmai utakkal kapcsolatosan
Bevezető
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA az Európai Bizottság támogatásával
„Vidék Kaland” címmel programot indított. A Program célja, hogy személyes példákon
keresztül bemutassa a mezőgazdaság működését, az élelmiszer előállításban és
társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az európai agrár- és vidékfejlesztési
támogatások működéséről, indokoltságáról.
A pályázat célja és tartalma
A pályázat keretében az AGRYA három belföldre és egy külföldre irányuló kétnapos
szakmai utat szervez.
A belföldre irányuló szakmai utak során az ország három régiójában látogatnak meg a
résztvevők fiatal gazdák által vezetett növénytermesztő, kertészeti és állattenyésztő
gazdaságokat. Minden út során legalább 5 különböző gazdaság meglátogatására kerül sor.
Az utak időpontjai és helyszínei a következők:

2011. október 21-22. - Észak-alföld
2011. október 25-26. Dél-alföld
2011. november 4-5. Nyugat-Dunántúl
Az ausztriai szakmai út során a résztvevők a vidékfejlesztés osztrák gyakorlatával
ismerkedhetnek meg. A meglátogatott projektek között egyaránt lesznek agrár és
vidékfejlesztési projektek. Az út végleges programja egyeztetés alatt van.
Az ausztriai szakmai út időpontja:

2011. november 16-19.
A szakmai utakra kimondottan városokban élő 18-35 év közötti fiatalok jelentkezését várja
az AGRYA, akik érdeklődnek a mezőgazdaság gyakorlata, a családi gazdaságok működése,
tevékenysége iránt.
A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy a program során szerzett élményeikről,
benyomásaikról és véleményükről az AGRYA által létrehozott www.videk-kaland.hu

weboldalon blog formájában tájékoztatást adnak, fényképeket, esetlegesen videókat
töltenek fel.
A résztvevők ezen túl vállalják, hogy a programról hírt adó sajtó termékeknek (újság, rádió,
televízió) nyilatkoznak.
A szakmai utak során az utazás mikrobuszokkal történik.
A szakmai út költségeit (szállás, étkezés, utazás, stb.) az AGRYA fedezi. A meghallgatások
után kiválasztott résztvevőknek a részvételi szándékukat belföldi utaknál személyenként és
utanként 3.000,- forint, a külföldi szakmai útnál személyenként 10.000 forint regisztrációs
díj megfizetésével kell megerősíteni.
A jelentkezés és a kiválasztás folyamata
Jelentkezni a mellékletben található jelentkezési lap kitöltésével és az AGRYA címére
történő megküldésével lehet (e-mailban, szkennelve: videk-kaland@agrya.hu, levélben:
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA, 1138 Budapest, Váci út 134/C VI.28.). A
jelentkezőket az AGRYA és az együttműködő partnerei képviselőiből álló bizottság
meghallgatja. A résztvevők a személyes meghallgatás után kerülnek kiválasztásra. A
kiválasztás során elsősorban a jelentkezők motiváltságát és a téma iránti érdeklődését
értékeli a bizottság. A részvétellel elsősorban a tapasztalatszerzést kívánja az AGRYA
könnyebbé tenni. A Program tehát nem irányul szabadidős, vagy turisztikai jellegű célokra,
ilyen jellegű program elem nem része a programnak.
A jelentkezési lap kitöltése során röviden le kell írni, hogy a jelentkező milyennek látja az EU
Közös Agrárpolitikájának rendszerét, a kapcsolódó támogatásokat, mi a véleménye a
gazdák által végzett tevékenyégről és általában a mezőgazdasági termelésről.
Ezek az információk a látogatások szakmai tartalmának optimalizálásához szükségesek,
hogy elsősorban a résztvevőket érdeklő kérdésekre, témákra kerüljön a hangsúly.
Jelentkezési határidő
A programra 2011. szeptember 23-ig lehet jelentkezni. A kiválasztási folyamat részét
képező személyes meghallgatásokra Budapesten kerül sor. A jelentkezők a meghallgatás
után 2 napon belül kapnak értesítés a kiválasztás eredményéről.
További információ
A programmal kapcsolatosan az AGRYA Országos Iroda munkatársai adnak további
tájékoztatást (videk-kaland@agrya.hu, 06 1 2704874, munkanapokon 9-17 óra között)

