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ÚMVP IV. tengely 

Helyi közösségek fejlesztése  
    

 45. lecke  



LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de 

l’Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság 

fejlesztéséért 

Mi a LEADER?  

Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés 

gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a 

fenntartható fejlődést Európa vidéki területein. Az akkori tizenöt uniós tagállam 

célja az elszegényedő és elöregedő vidéki térségek további leszakadásának 

megállítása volt, és a lassan két évtizedes gyakorlat – az azóta csatlakozott 

további 12 országban is – igazolni látszik a program létjogosultságát. 



LEADER 

Az intézkedés célját képezi a belső erőforrások fenntartható és innovatív 

felhasználásának elősegítése, a vidéki szereplők közötti együttműködés 

megalapozása, továbbá a helyi innovatív megoldások és az átfogó társulások 

működtetése, a vidéki régiók életszínvonalának emelése, a munkahelyek 

megőrzése és újak létrehozása, valamint az élethosszig tartó tanulás 

elősegítése.  

Az intézkedés rendelkezik továbbá a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, az 

élelmiszeripar, illetve a vidéki gazdaság teljesítőképességének előmozdításáról. 
A LEADER program támogatja a térségek közötti hazai és nemzetközi 

együttműködések elősegítését és megvalósítását. A program célul tűzi ki a 

humán infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztését, a helyi együttműködést 

és partnerséget elősegítő humán kapacitás és készség fejlesztést is. 



 A IV. tengely stratégia szerkezete 

 

 A Stratégia IV. tengelyének(LEADER-

megközelítés) általános célkitűzése, amely 

egyúttal megfelel az „A helyi 

kapacitásfejlesztés foglalkoztatási és 

diverzifikációs célból” elnevezésű EU Stratégiai 

Iránymutatás célkitűzésének, mind a négy 

tengely esetében a LEADER megközelítés 

alkalmazása mellett valósul meg.  



Hogyan igényelhető a támogatás? 

 

Legyen egy jó ötlete!  

Települése megadásával találja meg LEADER Helyi Akciócsoportját!  

Ismerje meg térsége helyi vidékfejlesztési stratégiáját és célterületeit!  

Hangolja össze fejlesztési elképzelését a HVS-sel és a célterületekkel!  

Segítségért forduljon LEADER akciócsoportja munkaszervezetéhez!  

Nyújtsa be pályázatát 2009. október 1. és 2009. november 16. között a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített 

formanyomtatványon, postai úton a munkaszervezet irodájába!  

 
Fontos!  

A mintaértékű LEADER-projekt azon felül, hogy innovatív, valami újat 

tartalmaz, tehát nem „átlagos”, viszonylag kis forrásigényű, de több 

másikkal összefügg, munkahelyeket teremt, és hozzájárul a térség átfogó 

stratégiai céljainak eléréséhez. 



A LEADER keretében a következő jogcímeken 

belül képzelhetők el a célterületek. 

 
1/ Közösségi célú fejlesztés = a vidéki térségekben olyan közösségi célú 

 beruházások támogatása, amelyek a helyi társadalom közös 

 szükségleteinek kielégítését segítik elő, javítják az adott térségben élők 

 életminőségét és hozzájárulnak az illetékes LEADER HACS LEADER 

 tervében (továbbiakban: LEADER terv) megfogalmazott közhasznú célok 

 megvalósításához. 

 

2/ Vállalkozási alapú fejlesztés = a vidéki térségekben működő vagy induló 

 vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének 

 támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs 

 képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, 

 valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. 



3/ Helyi-térségi rendezvény = a vidéki térségekben élők helyi 

 identitástudatának erősítése, információkhoz történő 

 hozzáférésének elősegítése a LEADER tervben megfogalmazott 

 gazdaságfejlesztési, illetve életminőség javítási intézkedésekhez 

 kapcsolódó rendezvények megvalósításával. 

 

4/ Képzés = a LEADER tervben megfogalmazott, az ÚMVP III. tengelyes 

 nem horizontális intézkedései, és a LEADER tevékenységekhez 

 kapcsolódó oktatás, képzés megvalósítása vidéki térségben élők 

 szakismereteinek bővítése a helyi igényeknek megfelelően. 

5/ Térségen belüli együttműködés = az LEADER tervben 

 meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó, 

 térségen belüli szakmai együttműködés ösztönzése, 

 segítése  



6/ Térségek közötti és nemzetközi együttműködés = a LEADER tervben 

 meghatározott fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó, a vidéki területek 

 közötti, LEADER mentén szerveződött más vidéki térségek közötti és 

 transznacionális együttműködések kialakítása, erősítése. A tagállamon 

 belüli területek közötti együttműködés a LEADER-tengely által 

 kiválasztott legalább egy területet érint. A transznacionális 

 együttműködés az Európai Unión belül és az Európai Unión kívüli 

 országok részvételével valósulhat meg, legalább két olyan tagállam 

 részvételével, amelyek közül legalább az egyik a LEADER-tengely 

 alapján került kiválasztásra. 

 

7/ Tervek és tanulmányok = a LEADER HACS stratégiájának megvalósítását 

 elősegítő, akcióterületén megvalósuló szükségletfelmérések, tervek, 

 tanulmányok, előkészítő tanulmányok elkészítése. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


