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Kedves Olvasó!

A vidékfejlesztéssel foglalkozó kutatók, szak-

em be rek nagy része egyre inkább hangsú-

lyoz za, hogy nem szabad egyenlôségjelet 

ten ni a vidék és a mezôgazdaság, illetve a 

vidé ki térségek és az elmaradottság közé. 

Van nak olyan vidéki régiók, amelyek rend-

kívül dina mi kusan fejlôdnek. A dinamikusan 

fej lô dô területek lakosainak jövedelme azon-

ban nem mindig a mezôgazdaságból szár ma-

zik elsôsorban.

Napjainkban a „fejlettség” egyre kevésbé 

mennyiségi, sokkal inkább minôségi kate gó-

ria. Az életminôség nem kizárólag a jövede-

lem pénzben kifejezett értékén keresztül 

mér he tô, hanem sok más, számokban nem 

ki mu tat ható tényezôtôl függ, mint például 

az egész sé ges környezet, a hagyományok 

ápo lása, vagy a közösségek és családok 

össze tar tó ereje.

Mindezen tényezôk felfedezése és érték-

te rem tô felhasználása lehet az elsô lépés, 

ame lyet egy közösség megtesz a fejlôdés 

útján.

A térségben található természeti, gazda-

sá gi és kulturális erôforrások kihasználása 

az ott élôk érdekében csak úgy lehetsé ges, 

ha jelen van a cselekvôképes és együttmûkö-

dô emberek közössége. A fejlôdés motorja 

tehát maga az ember. 

A tevékeny és gondolkodó emberek szá-

má ra nyit teret és a fejlesztési elképzelések 

megvalósításához ad intézményes keretet a 

LEADER-program, amely az Európai Unió 

vidékfejlesztési programjainak egyike.
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Az Európai Unió mezôgazdasági politikája 

(Közös Agrárpolitika, KAP) 1957 óta folya-

ma to san átalakul. Míg korábban a mun ka he-

lyek és a megfelelô mennyiségû élel mi szer 

biz to sí tá sa volt a fô cél, késôbb az élel mi-

szer ipa ri termékek minôsége iránti igény, a 

kör nyezet védelme, a vidéki táj képének és 

az adott vidéki térség kulturális hagyomá-

nyai nak, értékeinek a megôrzése került elô-

térbe.

A vidéki térségek fejlesztését célzó különfé le 

programok a nyolcvanas évek végéig az el kü-

lö nült, ága za ton ként meghatározott (me zô-

gaz dasági, okta tá si, egészségügyi, infra-

struk tu rális, vállalkozás-fejlesztési stb.) 

támo ga tá sok ra összpontosítottak, és nem 

jelen tek meg együt te sen, egymást kiegé szít-

ve. Ezen orszá gos, regionális, megyei prog ra-

mok kere té ben a helyi támogatottakat egy 

felül rôl lefe lé irányuló rendszerben, az adott 

elkép ze lést kör nye zeté bôl kiszakítva válasz-

tották ki. A helyi fejlesztés közremûködôit 

sem ösz tö nöz ték arra, hogy megszerezzék 

mind azon kész sé ge ket, amelyek szüksége-

sek a helyi fej lesz tési elképzelések kidolgo zá-

sá hoz és meg valósításához.

A kilencvenes évektôl kezdve felismerték 

a fenn tart ha tó helyi fejlôdés jelentôségét, 

figye lem be véve a térségek környezeti, gaz-

da sá gi, szociális és kulturális adottságait is. 

Új fej lesz té si módszereket dolgoztak ki, s a 

helyi kö zös sé ge ket is bevonták a megoldások 

kere sé sé be. 

A „hagyományos” fejlesztési politika átala-

kí tá sa érdekében született meg az Európai 

I.  Az európai vidékfejlesztési 
politika születése

1 Magyar megfelelôje: helyi vidékfejlesztési munkacsoport (HVM)
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Unió LEADER-programja. A rövidítés a fran-

cia elnevezés kezdôbetûibôl származik – Lia-

sion Entre Actions pour le Development de 

łEconomie Rurale –, amelynek magyar jelen-

té se, szó szerinti fordításban: akciók közötti 

kap csolat a vidék gazdasági fejlesztése é rde-

ké ben.

A program új alapokra helyezi a fejlesz-

tést. A térség fejlesztési stratégiáját az 

abban részt vevô önkormányzatokból, a tér-

ség vállalkozásaiból és civil szervezôdései bôl 

megalakult helyi akciócsoport1 állítja össze, 

az ott élôk bevonásával. Az elkészült stra té-

gia alapján a programot finanszírozó szer ve-

zet keret összeget határoz meg a munkacso-

port számára. 

A munkacsoport a rendelkezésére bizto sí-

tott keretösszeg mértékéig, helyi pályázta-

tás útján választja ki a kedvezményezetteket 

az elfogadott program megvalósítása ér de-

ké ben.

A programot jól jellemzi, hogy megvalósí-

tá sa során az Európai Unió területén a 

LEADER elsô szakában –1991–1994 között 

– 217 vidéki térségben 25 ezer munkahe lyet 

teremtettek, míg a második szakaszban – 

1994–1999 között – ez a szám 1000 vidéki 

tér ség ben 100 ezerre tehetô.
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Az Európai Unió céljainak elérése érdekében 

pénzügyi támogatásokat nyújt az úgyneve-

zett Strukturális Alapok2 forrásaiból.

Az alapok támogatási rendszere folyama-

to san változik, és a módosítások elôkészíté-

se érdekében úgynevezett közösségi kezde-

mé nye zé se ket hoztak létre. 

A jelenlegi programozási idôszakban az 

unió négy programot támogat. A határo-

kon átnyúló, a nemzetek és a régiók közöt-

ti prog ra mo kat az INTERREG finanszírozza, 

az EQUAL a munkaerôpiacon jelentkezô disz-

kri mi náció leküzdését segíti, az URBAN a vál-

ság ban lévô városi területek helyi kez de mé-

nye zé seit támogatja, a vidékfejlesztési célok 

meg va ló sulását pedig a LEADER+ segí ti elô. 

A közösségi kezdeményezések rendsze rint

• olyan problémák megoldását célozzák, 

ame lyek az Európai Unió területén élô 

em be rek nagy számát érintik;

• kísérleti szerepet játszanak azokon a terü-

le teken, ahol a késôbbiekben új megoldá-

sokat kell találni;

• a kísérletezés önmaga tapasztalatszer-

zés, amely egy hálózat kialakításával az 

új mód szerek átadására és az együtt-

mûködésre ösztönzi a résztvevôket.

A vidékfejlesztés fokozatosan kulcsproblé má-

vá vált az EU-ban, amelyhez új megoldáso-

kat kellett keresni, s ez vezetett a LEADER-

prog ram elindításához.

A LEADER támogatási arányát tekintve 

nem nagy összegû, mivel a Strukturális Ala-

pok mindössze 1 százalékát teszi ki, jelentô-

sé ge a vidékfejlesztés újszerû megközelítésé-

ben van.

II.  A közösségi kezdeményezések
és a LEADER-program

2 Az Európai Unióban az alábbi Strukturális Alapok mûködnek:

• a regionális fejlesztési politikát finanszírozó Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

• az oktatást, kutatást, egészségügyet finanszírozó Európai Szociális Alap (ESZA)

• a mezôgazdaságot és vidékfejlesztést finanszírozó Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA)

• a halászatot és az azzal kapcsolatos tevékenységeket finanszírozó Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE)

• közösségi kezdeményezések
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1.  Fejlôdési szakaszok 

Az 1991-ben kísérleti jelleggel indult, és 

1993-ig tartott LEADER I. program forrása 

400 millió ECU volt, s elsôsorban tapasz ta lat-

szerzésre volt alkalmas.

1994–1999 között a LEADER II. már 

bôvebb for rás sal, mintegy 1,7 milliárd ECU-

vel ren del ke zett. Míg a LEADER I. a vidéki 

tér sé gek fejlesztése érdekében új szemléle-

tet hono sított meg, addig a LEADER II. ezt 

a szem lé letet kívánta elterjeszteni, népsze-

rûb bé tenni.

A 2000-tôl 2006-ig tartó programozá-

si idôszakra 2,02 milliárd eurót lehet fel-

használni e célra. A LEADER+ célja megerô-

síteni, pontosítani a korábban kidolgozott 

vidékfejlesztési módszert.

2.  A vidékfejlesztés szerep-
lôit érintô új igények

2.1.  A támogatási politika kialakítói
és a végsô kedvezményezettek 

szorosabb kapcsolata

Egy centralizált, felülrôl lefelé kiépülô támo-

ga tási rendszerben a döntéshozók távol van-

nak a kedvezményezettektôl, nem ismerik jól 

a helyi problémákat, elképzeléseket és le he-

tô sé ge ket. A vidéki térségek szükséglete it 

egy elôre meghatározott minta szerint ha tá-

roz zák meg. A döntéshozatal lassú, a támo-

ga tá sokat nem a pályázók számára legmeg-

fe le lôbb idôben nyújtják.

A LEADER-program keretében arra tö re-

ked nek, hogy a döntéshozók és a pályázók 

között szorosabb kapcsolat alakuljon ki, és a 

prog ram menedzsmentjét közvetlenül össze-

kap csol ják a helyi szereplôkkel. Így le rö vi dül-

het a dön téshozatalhoz szükséges idô, és 

lehe tô ség nyílik arra, hogy a pályázók sze-

mély re szabott segítséget kapjanak pályá za-

tuk elké szí téséhez. 

2.2.  Kapcsolatépítés a szereplôk, 
a tevékenységek, a szektorok és

a területek között

A „klasszikus” támogatási politika alapján 

ága za ton ként, földrajzi elhelyezkedés sze-

rint, elkülönülten támogatták a különbözô 

szol gál ta tá so kat, célcsoportokat. A LEA-

DER-prog ram keretében létrehozott helyi 

mun ka cso port által – a helyi önkormányza-

tok, az üzleti és a civil szféra részvételével 

– új faj ta együtt mû ködéseket lehet ösztönöz-

ni. A helyi fej lesz tés érdekében a térség 

III.  A LEADER-program mûködése 
az Európai Unióban
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komp lex igényeit veszik figyelembe, s így a 

program módot ad a szek torok, a tevékeny-

ségek, a résztvevôk és a vidéki térségek 

közötti tartalmas kap cso lat kialakítására. 

A helyi fejlesztés általában ott a legsi ke re-

sebb, ahol annak szereplôi képesek mind a 

sze mé lyes kapcsolatrendszer, együttmûkö-

dés megteremtésére, mind pedig a komplex 

tér sé gi szük ségletek figyelembevételére 

tevé keny sé gük során.

3.  Alapelvek, megoldási 
lehetôségek 

A LEADER különbözô fejlôdési szakaszainak 

tapasztalatai alapján megfogalmazhatók 

mind azok az alapelvek, amelyeket a vidékfej-

lesz tés ben eredményesen lehet alkalmazni:

• A helyi együttmûködés megvalósítóinak 

egy olyan kis létszámú, állandó csoport já-

nak létrehozása, amely felelôs a helyi fej-

lesz té si elképzelés kialakításáért és meg-

va ló sí tá sá ért, bevonva a helyi társadalom 

külön bö zô szereplôit is.

• A fejlesztési elképzelések meghatározása-

kor az adott térség központi problé má-

já ból kell kiindulni, s e köré kell cso por-

to sí ta ni a különféle tevékenységeket, 

pro jek te ket.

• A program nemcsak egy ágazatot érint-

het, hanem többet is. Területi, és nem 

ága za ti szemléletnek kell érvényesülnie a 

prog ra mok megvalósításakor, ezért folya-

ma to san figyelemmel kell kísérni, hogy a 

tevé keny sé gek miként kapcsolódnak egy-

más hoz.

• A helyi programok európai, nemzeti és/

vagy regionális források társfinanszírozá-

sá val valósulnak meg, ennek során egy 

keret összeg áll rendelkezésre, amelyet 

nem bontanak le ágazati költségvetési 

so rok szerint.

• A vidéki térségek fejlesztése során nyert 

tapasz talatokat mások számára is hasz-
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no sít hatóvá kell tenni. Ennek érde ké ben 

létrejött a LEADER-programban részt 

vevô térségek európai hálózata.

Az általános alapelvek nagyfokú szabadsá-

got biztosítanak a helyi fejlesztés szerep lôi 

szá mára, hiszen szabadon – anélkül, hogy 

ragaszkodnának a már kialakított admi nisz t-

ratív határokhoz – határolhatják le mû kö dé-

si terü le tü ket, ahol a természeti és a kul tu-

rá lis erôforrások szerves egysé get alkot nak. 

Meg ha tá roz hat ják a helyi mun ka cso port 

összeté te lét, amely alapjában véve mindig 

a helyi tár sa dal mat reprezentál ja. A helyi 

igények és lehe tô sé gek alapján meghatároz-

zák a fej lesz té si stratégiát, és kialakítják az 

ehhez szük sé ges pályázati rendszert.

Az efféle rugalmasság többfajta kedvezô 

ered ményt hozhat: erôsödik a helyi identi-

tás, helyi értékteremtô közösségek jönnek 

lét re, kialakulnak az együttmûködés és a 

helyi menedzsment struktúrái.

Ilyen módon akár az addig „elhanyagolt”, 

fel nem tárt helyi erôforrások, lehetôségek 

is megnyílhatnak, ami ösztönözheti a helyi 

köz élet különféle szervezôdéseinek létrejöt-

tét, illetve erôsítheti mûködésüket.
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1.  A program célja 

A LEADER+ célja a vidéki térségekben élôk 

se gí té se és bátorítása annak érdekében, 

hogy tér sé gük hosszabb távú fejlesztési lehe-

tô sé geit közösen átgondolják. Olyan integ-

rált, új szerû megoldásokat magukban fog la-

ló stra té giák megvalósításának támoga tá sa 

a szán dék, amelyek biztosítják a térség fenn-

tart ha tó fejlôdését, különös tekintettel

• a természeti és a kulturális örökség meg-

óvá sá ra;

• a vidéki gazdaság megerôsítésére, ami 

elsô sor ban munkahelyek teremtését 

je lenti;

• a helyi közösségek szervezeti feltéte lei-

nek javítására.

2.  A helyi fejlesztés
három alappillére

A helyi fejlesztés három alapvetô feltétele a 

konkrét jövôbeli elképzelés, a program, az 

együttmûködésen alapuló szervezet, amely 

felelôsséget érez e program kidolgozásáért 

és megvalósításáért, illetve maga a térség, 

amelyben az emberek élnek. A három felté-

telt fejlesztési háromszögnek is nevezik. 

2.1.  A program

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportoknak 

speciális feltételek szerint kell kidolgozniuk 

az általuk lefedett terület fejlesztési stratégi-

á ját, amely meghatározza az adott térség 

fej lesztésének irányát. A helyi vidékfej lesz-

tési mun kacsoport stratégiáját egy – minisz-

té riumok és vidékfejlesztéssel fog lal ko zó 

szervezetek delegáltjaiból, valamint szak-

ér tôk bôl álló – testület fogadja el, amely 

egyút tal meghatározza a cselekvési prog-

ram megvalósításához szükséges keret-

össze get is.

A programnak speciálisan helyi arcula-

tú nak, integráltnak, gazdaságilag fenntart-

ha tó nak és innovatívnak kell lennie. Priori-

tá sát a következô lehetôségek közül kell 

kivá lasz tani:

• új – de az adott térségtôl nem idegen 

– módszerek és technológiák alkalmazá-

sa annak érdekében, hogy a termékeket 

és a szolgáltatásokat versenyképesebbé 

tegyék;

• a vidéki élet minôségének javítása;

• a helyi termékek hozzáadott értékének 

növe lé se, különösen a kistermelô-egysé-

gek termékei piacra jutásának a segí-

tése;

IV.  A LEADER-�  mint közösségi 
kezdeményezés
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• a természeti és a kulturális erôforrások 

legmegfelelôbb használata.

Minden benyújtott programnak elô kell segí-

te nie a fiatalok és a nôk foglalkoztatá sát.

2.2.  Az együttmûködés

A LEADER+ program azon az újfajta elkép-

zelésen alapul, amely szerint a vidékfejlesztés 

csak akkor lehet sikeres, ha az az ott élôk, 

az ott mûködô szervezetek együttmûködé sé-

vel, tevékenységeik összehangolásával való-

sul meg. A LEADER+ keretei között kötelezô 

kialakítani ilyen kooperációt, amelynek alap-

ja a szereplôk közötti partneri viszony. Part-

ner nek lenni, együttmûködni a követke zô ket 

jelenti:

• Részt venni a térség, a közösség ügyeiben, 

tag já vá válni különbözô szervezeteknek, 

vagy egy fontos ügy mögé állni.

• Aktívan közremûködni a közéleti döntés-

ho zatali folyamatokban, abban felelôssé-

get vállalni.

• Kiállni egy fontos ügyért, nyilvánosan 

elmondani vagy meg vé de ni egy véle ményt. 

• Információt átadni, azt terjeszteni, kom-

mu nikálni, tapasztalatot cserélni.
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Az együttmûködés elsôdleges célja az, hogy 

– egy hosszú távú fejlesztési elképzelés meg-

va ló sí tá sa érdekében – képes legyen pozití-

van befolyásolni az adott térségben élôk éle-

tét, és ennek érdekében átalakítsa a térség 

intéz ményeinek mûködését. 

A megfelelô fejlesztési elképzelés ki mun-

ká lá sá hoz, a kiegyensúlyozott jövôkép meg-

al ko tá sá hoz elengedhetetlen különféle, a tér-

ség tár sa dalmát jól reprezentáló szereplôk 

be vo ná sa az együttmûködésbe. 

A LEADER+ kedvezményezettjei a helyi 

vidék fejlesztési munkacsoportok, amelyek-

nek a tagjai az adott térség gazdasági, 

ön kor mány zati és egyesületi életének kép vi-

se lôi. Ezek a következôk:

• Természetes személyek vagy azok egye-

sü lé sei, amelyeket elsôsorban a társadal-

mi, a foglalkoztatási és az életminôséggel 

kap cso latos problémák foglalkoztatnak. 

A szo ciális szféra érdekeit képviselik.

• Üzleti szféra, pénzügyi szektor, amelyet 

fôként a jövedelmezôség, a gazdasági 

haszon és a helyi gazdaság piaci alkal maz-

ko dá sa érdekel. A versenyszféra érdekeit 

kép vi se li.

• Regionális, nemzeti és európai közintéz-

mé nyek, önkormányzatok, állami szer-

ve ze tek, amelyek elsôdleges feladata a 

regio ná lis politika megvalósítása, a tér-

ség szo ciá lis, foglalkoztatási, gazdasági, 

kör nye ze ti helyzetének javítása, kul tu rá-

lis örök sé gé nek védelme, valamint az ága-

za ti és a te rü leti politika össz hang já nak  

meg te rem tése. Az állam, az államigazga-

tás érde keit képviselik. 

Fontos, hogy a munkacsoportokban a gaz da-

sá gi és a civil szféra tegye ki a többséget, s 

ne az önkormányzati és a közszféra kép vi se-

lôi legye nek túlsúlyban. 

A programban a formális együttmûködés 

megtestesítôje a helyi vidékfejlesztési mun ka-

cso port, amely döntési jogosítvánnyal ren del-

kezik, és meghatározott keret-költ ség ve tés-

sel gaz dál kod hat. E szervezet decent ra li zált 

alap pal és önálló menedzsment tel ren del ke-

zik. A LEADER-programnak ez az egyik leg-

ere detibb jellemzôje.

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportok 

össze állítása jelentôsen hozzájárul a helyi fej-

lesz tés sikeréhez, a következôk miatt:

• Decentralizált, ágazatokat egyesítô, alul-

ról építkezô, területalapú fejlesztést tud-

nak megvalósítani, amely az adott vidéki 

tér ség elônyeire és lehetôségeire koncent-

rál. A helyi szereplôk hangot adhatnak 

saját elképzelésüknek a térség jövôjével 

kap cso lat ban.

• Megjelenik a közösségi elkötelezettség, s 

ez meg teremti a lehetôségét annak, hogy 

közösen felülemelkedjenek a térségben 

mu tat ko zó problémákon, a tradicionális 

meg osz tott sá gon, a bizalmatlanságon, 

meg szûn jön a kisebbségek kirekesztése, 
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és hogy könnyeb ben legyenek képesek 

meg te rem teni az egyensúlyt a lehetôsé-

gek és szükségletek között.

• Mivel a LEADER+ új együttmûködé sek 

kiala kí tására ösztönzi a helyi veze tô-

ket, a fej lesz tés szereplôi között helyi 

szin ten inten zívebb párbeszéd alakul 

ki. A helyi lehe tô sé gek tôl függôen a 

LEADER+ elô se gí ti a különféle közösségi, 

is me ret ter jesz tô, politikai és más szer ve-

ze tek külön bö zô for máinak létrejöttét.

• A program felszínre hozza a „szunnyadó” 

fej lesz tési elképzeléseket is, amelyeket 

a hagyo mányos adminisztratív rendszer 

eset leg nem tudott volna befogadni.

Mivel a helyi program megvalósításának 

min den szakaszában más és más szakérte-

lem re van szük ség, a helyi vidékfejlesztési 

mun ka cso port nak kiterjedt szakértôi kap-

cso lat rend szer rel kell rendelkeznie. Mûködé-

se során folya ma tosan elô kell segítenie a 

helyi együtt mû kö dést a program sikeres 

meg va ló sí tá sa érdekében, s ezért a követke-

zô tevé keny ségeket kell ellátnia:

• „animáció”, és más közösségi tevékenysé-

gek; 

• információnyújtás és tanácsadás a prog-

ram résztvevôi számára;

• az adott térség helyi vidékfejlesztési stra-

tégiája elkészítésének segítése;

• tájékoztatás a helyi programról, annak 

meg valósítási lehetôségeirôl;

• a helyi pályázati rendszer kialakítása a 

prog ram megvalósítása érdekében; 

• helyi pályázati felhívások közzététele;

• segítségnyújtás az üzleti tervek, a projek-

tek, a pályázatok megírásában;

• a projektek megvalósítóinak, azaz a vég-

sô ked vezményezetteknek a kiválasztása;

• a végsô kedvezményezettek képzése; 

• kapcsolattartás a szakmai hatósági szer-

  ve ze tek kel (például élelmiszer-ipari 

labora tó rium, mûszaki szakértô stb.);

• támogatási és projekt-monitoring.

2.3.  A terület

A kistérség földrajzi elhelyezkedése jelenti a 

helyi fejlesztés „területi tôkéjét”, amely alap-

ve tô fon tosságú a LEADER+ szempontjából. 

A terü le ti tôke az adott térség „vagyo na”, 
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amely az ott élô emberek „helyi tudá sa”, szak-

értelme, különbözô tevékenységeik, a táj, a 

tör té nel mi örökség összessége. E tényezôk 

egy út tal meghatározzák az adott térség 

egye di sé gét, amely a fejlesztési elképzelések 

ki in du ló pont ja lehet.

A programban olyan vidéki térségek vehet-

nek részt, amelyek földrajzi, gazdasági, tár-

sa dal mi, valamint történeti szempontból 

homo gén egy séget képeznek, ahol 

• a lakosság száma tízezer és százezer fô 

között van, és a népsûrûség nem haladja 

meg a 120 fô/négyzetkilométert és 

• olyan emberek élnek, akik képesek 

együtt mû köd ni, valamint a tér ség fejlesz-

tése érdekében hajlandók lét re hoz ni új 

szervezeti kereteket, együtt mû kö dé si 

formákat.

3.  A LEADER-�  által
támogatott tevékenységek

3.1. Kísérleti jellegû, integrált 
vidékfejlesztési stratégiák 

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportoknak 

a prog ramjaik megvalósításához biztosított 

keret összeg bôl helyi pályáztatás útján kell 

kiválasztaniuk a végsô kedvezménye zet te-

ket, azaz a támogatottakat.

A végsô kedvezményezettek számára – 

álta lá nos szabályként – 75 százalékos társfi-

nan szí ro zást nyújt a program. A projektek 

meg va ló sí tá sa során az általános pénzügyi 

sza bá lyo kat, eljárásrendet kell alkalmazni.

A Bizottság kiemelt támogatásban ré sze sí-

ti azo kat a fejlesztési elképzeléseket, ame lyek 

cél ja új munkahelyek teremtése, vagy külön-

bö zô elfoglaltságok, tevékenységek biz to sí tá-

sa a nôk és a fiatalok számára. 

3.2.  A területközi és a nemzetközi 
együttmûködés 

A LEADER+ egyaránt támogatja az egy tag-

ál la mon belüli és a különbözô tagállamok 

közöt ti együttmûködéseket. Ez egyrészt a 

tapasz ta lat cse rét szolgálja, másrészt közös 

pro jek tek indítására is módot ad. Ez az 

együtt mû kö dés biztosítja a program meg-

va ló sí tá sá hoz szükséges mennyiségi fel té te-

le ket (népesség), illetve az egymást segítô, 
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kiegé szí tô tevékenységeket (például a turisz-

ti kai programok esetében).

3.3.  A vidéki térségek
hálózatának építése 

Az Európai Bizottság – a helyi vidékfej lesz-

tési munkacsoportok közötti együttmû-

kö dést segí ten dô – támogatta egy olyan 

háló zat kiala kítását az Európai Unió terüle-

tén, amely minden vidéki térség számára 

hoz zá fér he tô. E hálózat mûködtetéséért 

egy Brüsszelben mûködô iroda, az úgyne-

vezett Vidé ki Térségek Obszervatóriuma 

volt a fele lôs.

Minden vidéki térség számára lehetô-

ség nyílik arra, hogy részt vegyen ebben az 

együtt mû kö dés ben, bekapcsolódjon az infor-

má ció áram lásba, függetlenül attól, hogy kap-

e támogatást a LEADER-program kere té ben, 

azaz kedvezményezettje-e ennek annak, vagy 

sem. 

A hálózatban való részvétel mindazon 

szer ve ze tek számára kötelezô, amelyek a 

LEADER I-II keretében támogatást kaptak 

helyi programjaik megvalósításához. Ez azt 

jelenti, hogy az elért eredményekrôl és a 

külön féle tevékenységekben való részvétel-

rôl tájékoztatniuk kellett a hálózatot felügye-

lô irodát. Mindazok a vidéki szervezetek és 

más érdeklôdôk is hozzáférhetnek a hálózat 

részt vevôi által közzétett információkhoz, 

ame lyek nem kaptak támogatást projekt-

jük meg va ló sí tá sá hoz a LEADER-program 

for rá sai ból. 

A szükséges intézményrendszert, saját 

nem zeti hálózatát minden tagállam önálló-

an épí ti ki.

A Bizottság javaslata alapján a háló zat-

szer vezési egység tevékenységének a követ-

ke zôk re célszerû kiterjednie:

• az átadható jó gyakorlatokra vonatko zó 

infor mációk gyûjtése, elemzése és ter jesz-

té se;

• a hálózat szervezése, címek, adatok gyûj-

tése a tá mo gatottakról;

• a tapasztalatok és az ismeretek cseréjé-

nek megszervezése, különös tekintettel a 

kevésbé fejlett területekre, amelyek kama-

toz tatni tudják a tapasztaltabb munka cso-

por tok által megszerzett tudást; 

• gyakorlati segítség nyújtása a nemzeti és 

a nem zetközi együttmûködéshez;

• a Közösség intézkedéseire vonatkozó 

infor má ciók gyûjtése, feldolgozása és ter-

jesz tése, a vidékfejlesztés elôsegítése cél-

já ból;

• a vidék szereplôinek ellátása informá ció-

val a Közösségen belüli és a harmadik 

orszá gok ban lévô vidéki területek helyze-

té nek fôbb jellemzôirôl;

• segítségnyújtás az országos és a terüle-

ti intéz ményeknek, hogy azok lehetô vé 

tehes sék a szaktudás kölcsönös áta dá-

sát;
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• az országos intézmények támogatása 

koor di ná ciós feladataikban, valamint 

abban, hogy a kedvezményezetteket az 

együtt mû kö dés érdekében egymással 

kap cso lat ba hozzák.

A hálózatszervezô egység tevékenységének 

ellátása érdekében:

• honlapot hoz létre és mûködtet;

• képzéseket, workshopokat kezdeményez, 

szer vez;

• konferenciákat rendez;

• kiadványokat publikál.

4.  A LEADER-�  program
újszerûsége 

A program a fenntartható fejlôdés gondola-

tá ból indul ki, ezért arra törekszik, hogy 

figye lem be vegye egy adott terület belsô 

lehetô sé geit és korlátait, a jellegzetes kul-

turális, gazdasági, társadalmi és környezeti 

ténye zôket.

Speciális, a korábbi támogatási rendszer-

tôl eltérô jellemzôit a következôkben össze-

gezzük.

4.1.  Területspecifikusság 

A program területspecifikusan vagy terü let-

ala pú an, komplex módon közelíti meg a helyi 

problémákat. Olyan fejlesztésre ad lehetôsé-

get, amely az adott vidéki terület erôsségei-

re, gyengeségeire, erôforrásaira alapoz. 

A támo gat ha tó terület homogén, összefüg-

gô vidé ki egység, amelyet belsô társadalmi 

ko hé zió, közös történelem, közös hagyomá-

nyok jellemeznek.

4.2.  Alulról építkezô
fejlesztési modell

A program arra ösztönzi a helyben élôket, 

hogy vegyenek részt a térség hosszú távú 

fejlôdését meghatározó döntések meghoza-

ta lá ban, együttmûködve az érdekelt gazda-

sá gi és társadalmi szereplôkkel, a civil és az 

önkor mányzati szervezetekkel, közintézmé-

nyekkel.

Az alulról építkezô fejlesztési modellhez 

szük ség van a helybéliek „animálására”, lel-

ke sí té sére és a helyi közösségfejlesztésre.

4.3. A helyi vidékfejlesztési
munkacsoport mûködtetése

A program olyan módszert alkalmaz, amely 

kapcsolatokat létesít a polgárok és a vidék 

fejlesztését szolgáló programok között. 

A helyi partnerség létrehozásával – amelyet 

helyi vidékfejlesztési munkacsoportnak neve-

zünk – megvalósulhat az adott térség fej lesz-

tése. Ezek a csoportok ugyanis új modell-

ként jelennek meg a szervezetek között: az 

adott területen hatással vannak az intézmé-

nyi és a politikai egyensúlyra, döntéshozó 

testületként mûködnek és érdemi költség ve-

tési keret felett rendelkeznek.
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4.4.  Innováció

A helyi együttmûködés elôsegítheti a térség ben:

• az újfajta termékek bevezetését és szol-

gál tatások nyújtását, amelyek jól illesz-

ked nek a térség adottságaihoz;

• a tradicionálisan különálló és külön kezelt 

gazdasági szektorok összekapcsolását, 

azok újfajta kombinációit;

• a térség humán-, természeti és pénzügyi 

erô for rásainak összekapcsolódásával a 

helyi erô források jobb kihasználását;

• a helyiek bevonását a programkidolgo zás-

ba és a végrehajtásba.

4.5.  Integrált megközelítés

Egy speciális helyi probléma átfogó, integ-

rált megközelítésére akkor van lehetôség, 

ha a sze rep lôk, a szektorok (ágazatok), 

vala mint a projektek közötti együttmûkö-

dés és a helyi kapcsolatrendszer segíti egy 

hosszú távú stratégia kialakítását. A helyi 

cse lek vési tervben meghatározott projektek 

meg va ló sí tását szolgáló tevékenységek egy-

más hoz kapcsolódnak, így a hatások nem 

el kü lö nül ten, egymástól elszigetelten jelen-

nek meg, hanem összeadódnak, összefüggô 

egész ként érzékelhetôk. 

4.6.  Területek közötti
kapcsolatépítés és együttmûködés 

A LEADER-hálózat kiépítése és mûködtetése 

magában foglalja az információk cseréjét, 

azok kör for gását, valamint az innováció ered-

mé nyei nek átadását. Vagyis az együtt mû kö-

dés célja, hogy

• megszüntesse a helyi csoportok egy más-

tól való elszigeteltségét;

• a jól mûködô vidékfejlesztési módszerek 

áta dhatóvá váljanak; 

• megteremtsen egy olyan információs 

bázist, amely minden más térség szá má-

ra is hasznosítható;

• a program helyi megvalósításának ered-

mé nyeit folyamatosan analizálja;

• javaslatot tegyen a vidékpolitika hosszú 

tá vú irányára.

Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a 

helyi szintû, horizontális együttmûködésen 

túl a programban fontos a vertikális, a külön-

bö zô adminisztrációs szintek közötti együtt-

mûködés is.

4.7.  Helyi finanszírozás és
menedzsment

A helyi vidékfejlesztési munkacsoportok dön-

tés hozatali felelôssége a program kiala kí tá-

sa, illetve a végsô kedvezményezettek kivá-

lasz tása során jelenik meg. 

A munkacsoportok mûködési felelôssége 

– azaz a számukra biztosított keretösszeggel 

kap cso latos konkrét rendelkezés – az egyes 

tagállamokban eltérô lehet, mivel ez függ a 

munkacsoportok felkészültségétôl, valamint 

az ország közigazgatási struktúrájától.
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Az Európai Unióhoz való csatlakozás fel ké-

szü lé si folyamatában a Földmûvelésügyi és 

Vidék fejlesztési Minisztérium Vidékfejleszté-

si Programok Fôosztályának a feladata a 

LEADER-program elôkészítése. A hazai 

kísér le ti prog ram elindítása elôtt igyekez-

tünk össze gyûj teni minél több nemzetközi 

tapasz ta la tot.

Tájékoztattuk szándékainkról az Európai 

Bizot tság Mezôgazdasági Fô igaz ga tó sá gá-

nak LEADER-programokért felelôs munka-

tár sait, illetve tanulmányoztuk a Vidéki 

Tér sé gek Obszervatóriumának mûködését. 

Az EU tisztségviselôi örömmel fogadták a 

magyar kísérleti program indulását, és azt 

– szükség szerint – szakmailag segítik. 

A hazai kísérleti program célja az, hogy 

segít se az unió LEADER-programjára való 

fel ké szü lést. Fontosnak tartottuk, hogy a 

külön fé le, kísérleti, LEADER-jellegû prog-

ra mok megvalósítása során készüljenek el 

mind azok a dokumentumok, eljárásrendek, 

ame lyek a csatlakozás után közvetlenül 

hasz nál ha tók, így nem kell idôt veszíteni 

azok kidolgozásával. A kísérleti program-

ban 14 helyi vidékfejlesztési munkacso-

port vesz részt. Olyan szervezetekkel dolgo-

zunk együtt, amelyek tapasztalataikkal, 

szak értel mük kel elô tudják segíteni 2004-

tôl, az Euró pai Unió támogatásával induló 

LEADER-program sikeressé válását, azaz 

azt, hogy minél több térség tudjon majd 

bekapcsolódni a kistérség-fejlesztés új szerû 

formájába.

A program célcsoportjait igyekeztünk úgy 

meg határozni, hogy a leginkább hátrányos 

helyzetû társadalmi csoportokon tudjunk 

segíteni. Eszerint célunk volt:

• a nagycsaládosok, 

• a roma-nem roma együttmûködés,

• a vidéki fiatalok helyben tartásának támo-

ga tása.

V.  Kísérleti program
Magyarországon
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A helyi vidékfejlesztési munkacsoport tagjai 

– a kísérleti szakaszban – konzorciumi szer-

zô dést kötnek egymással. A konzorciumnak 

tagja egy olyan jogi személyiséggel rendel ke-

zô szervezet, amely képes arra, hogy ellássa 

a helyi pályáztatás adminisztratív teendôit. 

Ezt a szervezetet nevezzük gesztornak, 

amely a helyi pályáztatás lebonyolításáért 

a teljes támogatási keretösszeg 15 szá za lé-

kát kapja meg. Ezt az összeget elsôsorban a 

prog ram helyi kommunikációjára kell for dí ta-

nia, s ennek érdekében a helyi vidékfej lesz té si 

munkacsoport kommunikációs tervet készít. 

A tagállamok LEADER-közösségeivel foly-

ta tott konzultációk és az elmúlt évek euró pai 

rendezvényein elhangzott vélemények, köz re-

adott tapasztalatok egyértelmûen megerôsí-

tet ték, hogy a helyi közösségi részvétel meg-

ala po zá sa idôigényes folyamat. Ez a tény, 

vala mint az, hogy a tagjelölt országok vidé ki 

tár sa dal ma ez ügyben tájékozatlan és tapasz-

ta lat lan, felértékeli a felkészítés fontos ságát.
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Az Európai Bizottság által összeállított, a 

csat la ko zás elôtt álló országok számára 

2002. január 30-án átadott munkaanyag, az 

úgy nevezett Közös Álláspont szerint – amely 

a bô ví téssel kapcsolatos, a mezôgazdaságot 

érintô javaslatokat is tartalmazza – belé-

pésünkkor nem indul na különálló LEADER-

program. A 2004–2006 közötti idôszak-

ban a fôprog ram ba beépítve, az Európai 

Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

(EMOGA) Orientációs Részlegének önálló 

intézkedései között nyújtanának támoga-

tást. 

A 2004–2006 közötti idôszakra szóló 

Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Prog-

ram részét képezô, az egyik vidékfejleszté-

si intéz ke dés ként meghatározott magyar 

LEADER+ prog ram támogatási céljai – azaz 

alintézkedé sei – a következôk: 

• A térségi közösségi együttmûködések fel-

ké szí té se helyi akciócsoportok kialakítására 

és a LEADER+ megközelítésnek megfelelô 

mû köd te té sé re, a programba való aktív és 

haté kony bekapcsolódásra. 

• Képzések, mûhelymunkák, tájékoztatók, 

fo lya ma to san rendelkezésre álló szaktanács-

adás meg szer vezése. A térségrôl szóló tanul-

má nyok, integ rált fejlesztési stratégiák, pá-

lyá za tok írá sá nak, a partnerség-építésnek, 

ta nul má nyok készítésének stb. támoga tá sa, 

amely nek cél ja a térségi közösségi együtt-

mû köd é sek (po ten ciá lis helyi akció cso por-

tok) fel ké szí té se a prog ra mba való be kap cso-

ló dás ra, kor lá to zott szá mú poten ciá lis helyi 

ak ció cso port ese tén te rü leti alapú, integ rált, 

kí sér le ti jel le gû vi dék fej lesz té si stra té giák ki-

dol go zá sa.

• Korlátozott számú, megfelelôen fel ké-

szült, kísérleti helyi akciócsoport vidékfej lesz-

té si stratégiái megvalósításának társ fi nan szí-

ro zása. 

VI.  A csatlakozás utáni lehetôségek
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• Korlátozott számban kiválasztott helyi 

akció csoport mûködésének beindítása, az 

elfo ga dott stratégiai programok megvalósí-

tá sa az alulról jövô kezdeményezések és a 

part ner ség elve alapján.

• A vidéki térségek egymás közötti ko ope-

rá ció jának, valamint hazai és más tagálla-

mok beli vidéki térségek együttmûködésé-

nek fej lesz tése. 

• Vidéki térségek együtt mû kö désének 

támogatása, amely létrejöhet kü lön bözô 

régiók és különbözô tagállamok vi dé ki tér-

ségei között (saját finanszírozásban olyan 

vidéki térségek is partnerek lehet nek, ame-

lyek nem vesznek részt a LEADER+ prog-

ramban). Az együttmûködés lényege – a 

ta pasz ta lat- és információátadáson túl 

– az, hogy a tér sé gek együttesen meg-

tervezett, mind két (eset leg több) vidéki 

régióra ható, közös projekteket valósít-

sanak meg.

• Az elért eredmények, tapasztalatok és 

tu dás átadása, információk és következte té-

sek rendelkezésre bocsátása a hálózatépítés 

se gít sé gé vel. 

• Kommunikációs hálózat építése európai, 

nem zeti és regionális szinten. A nemzeti koor-

di ná ló egység létrehozása. 

A magyar program pénzügyi tervezésé-

hez ki in du ló pontot jelenthet az, hogy Fran-

cia or szág ban egy helyi vidékfejlesztési mun-

ka cso port programjának megvalósításához 

4–6 mil lió euró keretösszeget biztosítanak a 

hét éves idôszak alatt.
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Fontosabb jogszabályok

A 2000/C 139/05 számú bizottsági 

irányelv. 

Az 1260/1999 tanácsi rendelet 20(1)(C) 

cikke, amely meghatározza a Strukturális 

Ala pok vidékfejlesztéssel kapcsolatos irány-

el veit.

Az 1257/1999 EK rendelet, amely sza-

bá lyoz za a vidékfejlesztés támogatását 

az Euró pai Mezôgazdasági Orientációs és 

Ga ran cia Alapból (EMOGA). 

A Magyar Köztársaság Agrár- és Vidék fej-

lesz té si Operatív Programja, 2004–2006.

Európai információs bázis

www.rural-europe.aeidl.be

www.europa.eu.int/comm/leaderplus

Személyes információ

Labbancz Marianna 

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium

Vidékfejlesztési Programok Fôosztálya

1056 Budapest, Kossuth tér 11.

Telefon: 06-1/301-5926

E-mail: labbanczm@posta.fvm.hu

VI.  További információforrások



A „Mezôgazdaság”
témakörben eddig megjelent 

Európai Füzetek:

Dr. Bene László – Dr. Németh Lajos
Csatlakozás az Európai Unió

zöldség-gyümölcs ágazatához

•

Ertseyné Dr. Peregi Katalin – Dr. Bach István
A vetômag és szaporítóanyag

termesztésének és használatának feltételei

•

Somogyi Zoltán
A csatlakozási tárgyalások agrárfejezete

•

Kalmár Károly – Szabó Lajos
Az uniós csatlakozás és a növényegészségügy

•

Dr. Mikulás Ildikó – Dr. Bene László
Szôlô és bor az Európai Unióban

•

Dr. Tar Ferenc
A hátrányos helyzetû és

környezetileg korlátozott térségek

•

Szedlák Tamás – Dr. Varga László
Erdôgazdálkodás az

Európai Unióban

•

Apagyi Géza – Horváth Gábor – Dr. Mihály Szabolcs
Földtulajdon, földvédelem,

földnyilvántartás

•

Dr. Horváth Ágnes
Állategészségügy az Európai Unióban



Labbancz Marianna

vezetô tanácsos

Földmûvelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztérium

Az Európai Unió vidékfejlesztési programjainak egyike, a LEADER+ le he tô-

séget terem arra, hogy a vidéken élô, szûkebb környezetük iránt elkötelezett, 

azért tenni akaró emberek megvalósíthassák elképzelései ket, s szebbé, 

jobbá tehessék lakóhelyüket. A rendelkezésre álló források kiaknázása 

érdekében fontos egy döntési jogosítvánnyal bíró, s a támogatási kerettel 

önállóan gazdálkodó szervezet létrehozása. A helyi vidékfejlesztési munka-

cso por tok tevékenységérôl, a LEADER-program fôbb jellemzôirôl olvashat-

nak részletesebben füzetünkben.


