SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2016-OS ÉVRŐL
A NEA szakmai kollégiumának támogatásával 7 db szakmai fórum, hét helyszínen (Oszkó,
Budapest, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza, Csongrád, Füzesgyarmat, Domoszló) valósult
mag a tagság kérése szerint. A Vidékjáró magazinban 2 számban is megjelent a programok
hivatkozása. A környezetvédelmi termékdíj témában online kiadványt tettünk közzé.
http://www.kisleptek.hu/kornyezetvedelmi_termekdij/
A hagyományos kisszerszámos tiszai halászat mint turisztikai helyi termék témában tett
szakmai partnerségi javaslataink közül egy már a jogszabályi felterjesztést is kapott!
http://www.nak.hu/agazati-hirek/mezogazdasag/92948-fontos-agrartorvenyek-aparlament-elott „Áprilisra tervezik a halgazdálkodás módosításáról szóló szavazást. A
halgazdálkodási törvény módosításával lehetővé válik az őshonos halfajok halászata a
bemutatási célú halászati engedély bevezetésével.”
Igényként merült fel a horgászatból kifogott hal falusi vendégasztalon kínálásának szabályait
leíró útmutató, melyet elkészítettünk: http://www.kisleptek.hu/hal_falusi_vendegasztalon/
Meghívást kaptunk a Miniszterelnökségtől a REL pályázat előkészítő munkacsoportba,
melyen aktívan részt vettünk. Meghívást kaptunk a 2016 Zöld Civil Országos Találkozóra
(OT) és a Gyüttment Fesztiválra, valamint Békés város Helyitermék fórumára is. Az új RollUp fórumainkon kiállításra került.
Benyújtott Jogi szakmai javaslatok száma a jogalkotók részére 6 db (Kishalászat,
Hulladékstátusz, Gyapjú, Környezetvédelmi termékdíj, Kozmetikai -élelmiszer használat,
Élelmiszer-maradék)
Major Ágnes előadja, hogy családi gazdaságok témában volt egy találkozó Berlinben a cím:
Towards a stronger and broader food and farming movement in Europe. Ez a novemberben
megszervezendő Nyéléni fórum élelmiszer önrendelkezési részének előkészítő fóruma volt.
A nemzetközi kapcsolataink abból a szempontból is szépen alakulnak, hogy a Családi
Gazdaságok Nemzetközi Éve 2014. keretében 2014-ban megalakult és azóta is a Kislépték
segédkezése alatt szépen működő magyar Nemzeti Bizottság folyamatosan tartja a
kapcsolatot az ernyőszervezet World Rural Fórummal, valamint a környező európai Nemzeti
Bizottságokkal. 2016. áprilisban Brunóban vettünk részt egy családi gazdaságok
konferencián. A konferenciáról egy kiadvány is készült, amelyben Magyarország külön
fejezetként szerepel, benne a Kislépték.
Novemberben Kolozsváron a Nyéléni találkozón vettünk
részt. Bővebben:
https://nyelenieurope.net/events/nyeleni-forum-romania-cluj-napoca
.
Ott,
ami
kiemelendő, hogy ismét sikerült jó kapcsolatokat kiépíteni és meghívtak bennünket egy
H2020 pályázat konzorciumi tagnak
2017 ÉVI PÁLYÁZATI TERVEK ÉS FOLYAMATOK ISMERTETÉSE
Énlakai megkeresést kaptunk Füzi Imola tagunktól aki most ott él, a még kis költségvetésünk
miatt és mert csak közhasznú szervezet lehet pályázó, az Inspi-ráció egyesületnek
továbbította az elnök a felkérést. A szakmai munkában szívesn részt veszünk.
2017-ben ismét az OMÉK lesz a Segítő Hatóság díjátadás helyszíne. Az OMÉK szeptember
végén kerül megrendezésre.

Említésre került az Augusztus végén Oszkón rendezendő Gyüttment Fesztivál, ahol az
Egyesület szívesen képviselteti magát. A tagok közül jelezte szakmai esetleges részvételét
Kőváriné Dr. Barta Ágnes, aki a fenntarthatóság témakörben tud ismereteket átadni, Baranyi
Ildikó Mese sátor programjával, és a BergenDóc Szociális Szövetkezettel, Nyitrainé
Zsuzsanna közösségfejlesztő szakember és Nyitrai Ákos közös főzés és alternatív energia
témában, Gergely Mária falusi Vendégasztal Szolgáltatók képviseletében tudná gazdagítani a
programot.
Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. szívesen látja az egyesület tagjait Oszkón a jövő évi
közgyűlésre.

