


 Az elmúlt 20 év során a LEADER szemléletmód
hatékonynak és eredményesnek bizonyult a
fejlesztéspolitikában:

 A Strukturális Alapokból finanszírozott
kezdeményezésekből nyert tapasztalatokon
alapul

 A vidéki élet szereplőit segíti az adott régió
hosszú távú lehetőségeinek átgondolásában

 Az EB ezt a megvalósítási módszert más
közösségi kezdeményezésekben is támogatta
(URBAN, EQUAL)



 A LEADER szemléletmódján alapul

 Érinti a KSK minden alapját (ERFA, ESZA, EMVA,
KA, EHA)

 A közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD)
olyan konkrét eszköz, mely a RÉGIÓK ALATTI
SZINTEN használható és HELYI SZINTEN EGÉSZÍTI KI
az egyéb fejlesztési támogatásokat

 Képes bevonni és mozgósítani a helyi
közösségeket, hogy hozzájáruljanak az EURÓPA
2020-ban kitűzött célokhoz,

 a területi kohézió támogatásához és

 a konkrét szakpolitikai célok teljesüléséhez.



 A CLLD-k listája az egyes OP-kban

rögzítve

 LEADER módszertan a Strukturális Alapok

felhasználásában

 Nem LEADER folytatása, nem (feltétlen)

vidékfejlesztési téma (várásokban is

lehet, pl. városnegyedek fejlesztése)

Közös Stratégia 

Keret

Partnerségi 

Szerződés

OP-k



 konkrét, régió alatti szintű területekre
összpontosít

 közösség által irányított, a helyi nyilvánosságot
és a magánszektor társadalmi gazdasági
érdekeit képviselő helyi akciócsoportokkal

 olyan integrált és több szektor felölelő,
területspecifikus helyi fejlesztési stratégiákon
keresztül valósul meg, melyek figyelembe
veszik a helyi igényeket és lehetőségeket

 helyi kontextusban innovatív jellemzőket foglal
magába, hálózatépítési tevékenységeket és
együttműködést is tartalmaz





 A helyi közösségeket ösztönzik az integrált,

alulról építkező megközelítések
kidolgozására olyan körülmények esetén,

amikor strukturális váltást igénylő területi és

helyi kihívásokra kell reagálni.

 Fejlesztik a közösségi kapacitásokat és

ösztönzik az innovációt, a vállalkozói

tevékenységet és a változásokra való
képességet. Ehhez eszközként a közösségek

és területek kihasználatlan lehetőségeinek

fejlesztését és felfedezését célozza meg.



 Elősegítik a közösségi irányítást a

közösségen belüli részvétel növelésével,

a sajátnak érezhetőséggel

 Segítik a többszintű kormányzást a helyi

közösségek számára olyan struktúrát

biztosítva, amelyen keresztül minden

területen teljes mértékben részt vehetnek

az EU célkitűzések megvalósításában



1. A helyi akciócsoportoknak a helyi

nyilvánosságot és a magánszektor

társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő

személyekből kell állniuk (pl. vállalkozók,

helyi hatóságok, területeket összefogó

szövetségek, közösségi és önkéntes

szervezetek stb.)



2. A helyi fejlesztési stratégiáknak összhangban

kell állniuk a KSK-alapok azon

programjaival, melyekből támogatást
kapnak. Cselekvési tervet is kell tartalmazniuk

amely bemutatja, hogy hogyan feleltethetők

meg a célkitűzések konkrét projekteknek.

3. Adott helyi stratégia esetében a terület és

népesség szerinti hatókörnek koherensnek
és célzottnak kell lennie, illetve meg kell lenni

a hatékony végrehajtáshoz elégséges kritikus

tömegnek. (pl. LEADER esetében 2007-2013

között 10.000 és 150.000 fő, URBAN II

esetében 2000-2006 között átl. 30.000 fő)



 A KSK-alapokra közös jogi keret és

egységesített szabályok

 Fokozza az egységes jelleget, ösztönzi a

több alap forrásaira támaszkodó, helyi

közösségek által irányított stratégiák

megteremtését



 a kapacitásfejlesztés,

 az állami és a magánszektor helyi

együttműködései,

 a hálózatépítés,

 tapasztalatcsere,

terén



 A kedvezményezettek könnyebben

tudnak több alap forrásaira támaszkodó
stratégiákat létrehozni, melyek jobban

igazodnak igényeikhez és a területi
sajátosságaikhoz.



 A több alap forrásaira támaszkodó

stratégiák esetében lehetősége lesz arra,

hogy egyetlen alapból (fő alap)

történjen a helyi fejlesztési stratégia

működtetési és szervezeti költségeinek

finanszírozása.



 Azoknál az OP-nál, melyeknél egy teljes

prioritási tengely a CLLD-n keresztül

valósul meg, az ERFA és/vagy ESZA

részéről biztosított társfinanszírozási arány

10 %ponttal nő.

 Az EMVA esetében a max.

társfinanszírozási irány 80-90% között lehet

(a körülményektől függően)

 Az EHA esetében ez 75%.





 A Lisszaboni Szerz. és az EURÓPA 2020

határozottabb hátteret ad a helyi

problémák integrált és inkluzív kezeléséhez

 A gazdasági-társadalmi-területi kohézió

céljaival összhangban olyan

cselekvéseket kell támogatnia, melyek a

munkanélküliség, a megfosztottság és a

szegénység területeit kezelik.

 A közösségi alapú szemléletmód nem

újdonság (URBAN, EQUAL), a helyi

partnerek együttműködésén alapultak.



 A közösség részvételének fontosságát

mutatja a közösség által irányított

fejlesztések sikere (LEADER program).

 LEADER – 2304 helyi akciócsoport,

melyek finanszírozása eléri az 5,5 mrd

EUR-t (EMVA források 6%-a)

 A jövőben minden tagállam EMVA-

keretéből kötelezően elkülönített 5%-os

hányadmegmarad.



 2007 óta az EHA 4. prioritási tengelye

biztosított támogatást a halászati területek

fenntartható fejlesztéséhez

 Biztosította, hogy a helyi halászati

akciócsoportok cselekvései az egyedi

erősségekre és lehetőségekre

támaszkodjanak, kihasználják az új piacokat,

termékeket és az összes szektor helyi

szereplőinek ismereteit, energiáit és

erőforrásait beépítsék tevékenységükbe

 17 tagállamban 213 helyi halászati

akciócsoport működik



 Mivel a CLLD területspecifikus, és különféle

KSK-alapokra is támaszkodhat, ideális

módszer lehet a területek közötti

kapcsolatok kiépítésére (város-vidék,

halászati területek)

 Az ERFA, ESZA, EHA esetében a CLLD

válaszható opció, de az EMVA esetében

kötelező



 A stratégiák kiválasztását és jóváhagyását

egy, erre a célra az illetékes irányító

hatóságok által létrehozott közös bizottság

végzi, így biztosítható az összehangolt

finanszírozás.

 A helyi stratégiák kiválasztására és

jóváhagyására vonatkozó határidő 2015
vége.

 A jelenlegi időszakból nem vihetők át

támogatások, ezért új stratégiákat kell

minden helyi akciócsoportnak alkotni.



Terület és népesség léptéke
járásnyi (járáshatárhoz való 

viszony?)

Forrásnagyság
dedikált, előre meghatározott 

(milliárdos)

Kijelölés módja

alulról szerveződő módon, 

szerveződés módja és szabálya a 

Partnerségi Szerződésben rögzítve

Delegált végrehajtási 

funkciók
LEADER HACSoknak megfelelően



 a beavatkozásokhoz szükséges lokális

információk megyei szinten jól
kezelhetők;

 megyei szinten hatékonyan számba lehet

venni az endogén gazdaságfejlesztési

potenciálokat;

 a megyei lépték hatékony

szervezési/irányítási szint lehet



 Elengedhetetlen, hogy a HACS saját

maga határozza meg a területét,

valamint a megvalósítandó integráció
fokát.

 A HACS-nak kell eldöntenie, hogy –

amennyiben az adott tagország a több

alapos finanszírozást lehetővé tette – él-e

ezzel a lehetőséggel, vagy marad az

egyalapos tervezésnél



 A többalapos HACS-ok irányításának

egyszerűsítése érdekében a tagország az ilyen

HACS-ok finanszírozásának intézését
közreműködő szervezetre bízhatja/delegálhatja,

ezáltal tehermentesítve az egyes program

irányító hatóságokat.

 •A közreműködő szervezeteket alacsonyabb

szintű területi egységenként érdemes telepíteni
annak érdekében, hogy közelebb legyenek a

kedvezményezettekhez.

 Amennyiben a HACS már most végez delegált

feladatokat, a HACS továbbra is részese lehet az

adminisztratív ügyintézésnek, de ebben az

esetben figyelni kell arra, hogy a hatásköri

ütközéseket kiküszöböljük.



 Hálózati és térségi gazdaságfejlesztés: A térségek (több szinten:

járások, városok és környékük, nagyvárosok és akár több megyére

kiterjedő vonzáskörzetük) gazdasági rendszereinek egymással

kapcsolatban álló termelési és fogyasztási rendszereinek helyreállítása.

 Az egyes térségek és települések öngondoskodását, önellátását (pl.

közszolgálati intézmények) és hiánytermékeinek fejlesztését,

értékesítését, beszerzését szolgáló fejlesztések támogatása.

 A termékek és szolgáltatások térségi cseréjét biztosító térségi és helyi

piacok kialakítása.

 Térségi és helyi alternatív pénzhelyettesítő és gazdaságélénkítő

eszközök, cserekörök, elszámolási és kafetéria-rendszerek
bevezetése.

 Közösségi, civil- és szociálisgazdaság fejlesztése (pl. a hátrányos

helyzetű térségek, csoportok, közmunkaprogramok integrációjával)

 A települési és szociális biztonság erősítése – új fejlesztések és

szolgáltatások révén.



 A családi és közösségi gazdaságok megerősítése, több

lábra állítása

 Az önkormányzati vagyongazdálkodás erősítése

 Közösségi közszolgáltatások és monopol belső piacok

magyar szolgáltatói kézben tartása (pl. faluvállalatok

révén).

 Fogyasztási tudatosságot és a fogyasztás racionalizációt,

közösségi és nemzeti felelősségvállalást szolgáló közösségi

akciók támogatása.

 A térségi és helyi közösségi gazdasági tevékenységeket

érintő szakmai döntéseket visszaadni a „laikus” politikumtól,

önkormányzatoktól a gazdasági szereplők,

önkormányzatok, civilek, képzési és egyéb közszereplők

közös szövetségeinek, gazdasági társaságainak és azok

professzionálismenedzsmentjeinek a kezébe.




