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LEADER tapasztalatok és eredmények
Magyarországon
LEADER: Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale
LEADER tapasztalatok:
• Kísérleti LEADER 2002-2003
hazai forrás, 14 helyi akciócsoport
• LEADER+ 2004-2006 – AVOP/Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési OP: 70
akciócsoport
• LEADER 2007-2013 – ÚMVP-DIT: LEADER tengely, 5 % forrás (74 Mrd Ft)
• LEADER HACS által befolyásolt – helyi döntést igénylő, Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiához való illeszkedést figyelembe vevő források (100 +74) = 174 Mrd Ft
Számszerű eredmények 2007-2013:
• 95 helyi akciócsoport működik
• A HACS-ok a vidéki térségek 100%-át lefedik
10.000 fő alatti és a 120 fő/km2 alatti települések jogosultak
• Átlagosan 770 millió Ft + működési költség/helyi akciócsoport forrás a
stratégiákra
• 6086 támogatható döntés került meghozatalra a LEADER TK3 jogcímen, mintegy
36,4 milliárd forint értékben.

2007‐2013‐as vidékfejlesztési
források Bács‐Kiskun megyében

Források:
III. tengely: 12, 5 Mrd Ft
IV. tengely: 4 Mrd Ft
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Homokhátság Vidékfejlesztésért Egyesület
Mizsei Lovastanya Kft. ‐ Lovas centrum kialakítása:
• Projekt elindításának célja egy télen-nyáron széles
szolgáltatási körrel rendelkező három patkós minősítésű
lovas turisztikai létesítmény bővítése, fejlesztése és
működtetése Lajosmizse tanyasias jellegű területén,
megfelelő szociális, és ellátó helyiségekkel együtt, annak
érdekében, hogy a lovas turisztikai szezont egész évre
biztosítsa.
• Támogatási összeg: 45.741.535 Ft

B‐WELL Kft ‐ Borospince kialakítása (Granada Hotel, Kecskemét)

• Négycsillagos minősítéssel rendelkező Granada Hotelben
borturisztikai szolgáltatás biztosítására alkalmas helyszín
kialakítását biztosítja a tradicionális pince és a hozzá
kapcsolódó kóstoltatásra alkalmas helyiség felújítása.
• A borkóstoló picehelységben elsősorban a térség borai
kerülnek bemutatásra, kiállításra, továbbá együttműködő
partnereink borai időszakosan kerülnek ajánlataink közé,
egy-egy borrégiót, térséget bemutatva havonkénti rotáció
elve alapján.
• Támogatási összeg: 6.883.692 Ft

Borkóstoló pincehelység (Granada Hotel, Kecskemét)

Kiskunok Vidékéért Egyesület
(turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím):
• Az előző ciklusban a térség egyik legsikeresebb fejlesztése a
„Bugac Bogáncsház” beruházása.
•
• A Bugac Puszta Kft a helyi kulturális és természeti értékekre a
Kiskunsági Nemzeti Parkra és lovas attrakciókra építő turisztikai
vállalkozás, ami a turizmus mellett mezőgazdasággal is
foglalkozik, gyepterületek kezelésével és állattenyésztéssel, sőt
múzeumot üzemeltet.
• A nettó 48.850.812 Ft támogatási összegű fejlesztés lényege,
hogy a meglévő étterem mellé egy rendezvényházat alakított ki a
vállalkozó. A vendégház a szezon meghosszabbítását, nagyobb
vendégszám befogadását, kapacitások bővítését, foglalkoztatás
bővítést eredményezett a vállalkozás életében.

„Bugaci Bogáncsház”

Nádas Pihenőház
(Üde Kunság Vidékfejlesztési Egyesület)
• A Nádas Pihenőház a vadkerti tó mellett található. A vendégház
2014 -ben teljesen fel lett újítva, így összesen 4 szobával 10 fő
elhelyezésére lett alkalmas. Támogatási összeg: 20 000 000 Ft.

A Vidékfejlesztési Program keretei
Új szerkezet, prioritások mentén
1.A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az
erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben.
2.A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés
valamennyi típusa esetében.
3.Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság
terén történő előremozdítása.
4.A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése, javítása.
5.Az erőforrás‐hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az
éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő
elmozdulás támogatása.
6.A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben.

Jogosult települések a 6. prioritásban
Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (falvak + városok 10 000 lakosig)

11

Nem mezőgazdasági tevékenységek
indításának (I.) és fejlesztésének (II.)
támogatása:

Teljes
forrás:
50 Mrd Ft

Felhívás várható megjelenése:
2016. Augusztus ‐ 2016 október
Támogatás
Támogatás mértéke:
mértéke:
I.I. 12
12 millió
millió Ft
Ft átalány
átalány jellegű
jellegű támogatás
támogatás
üzleti
üzleti terv
terv alapján
alapján
II.
II. 30
30 millió
millió Ft
Ft aa beruházás
beruházás elismerhető
elismerhető
költségének
költségének maximum
maximum 50‐70%
50‐70%
290/2014‐es
290/2014‐es Kormány
Kormány rendelet
rendelet alapján
alapján
Támogatható
Támogatható tevékenységek:
tevékenységek:
Kézműves
Kézműves tevékenységek
tevékenységek
Kisipari
Kisipari tevékenységek
tevékenységek
Turisztikai
Turisztikai szolgáltató
szolgáltató tevékenységek
tevékenységek
Bármilyen
Bármilyen egyéb
egyéb termelő
termelő vagy
vagy
szolgáltató
szolgáltató tevékenység
tevékenység

Két
Két pályázati
pályázati felhívás:
felhívás:
•I.
•I. Nem
Nem mezőgazdasági
mezőgazdasági tevékenységek
tevékenységek
indításának
indításának támogatása:
támogatása:

13,85 Mrd Ft
•• II.
II. Nem
Nem mezőgazdasági
mezőgazdasági tevékenységek
tevékenységek
fejlesztésének
fejlesztésének támogatása:
támogatása:

35,9 Mrd Ft

Kisméretű infrastruktúra, és alapszolgáltatás
fejlesztések a vidéki térségekben
I. Tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi
megoldásainak támogatása
(10,2 Mrd Ft)
II. Helyi külterületi közutak fejlesztése és karbantartásukhoz kapcsolódó gépek beszerzése
(18,4 Mrd Ft)
III. Helyi termékértékesítést szolgáló piac és közétkeztetést végző konyha infrastruktúra‐
fejlesztése (10,6 Mrd Ft)

Max. támogatási összeg
I.PF: 50 M Ft,
természetes személyeknél 6 M Ft
II. PF: 50 M Ft – 20 M Ft
III. PF: 50 M Ft – 20 M Ft

Támogatási
intenzitás:
75‐95 %
55‐65 %
75‐95 %
75‐95 %

Jogosultak:
I. Önkormányzat,
természetes személy
II. Önkormányzat és
társulásai
III. Önkormányzatok, non‐
profit szervezetek, egyházi
jogi személy
14

Rövid Ellátási Lánc Tematikus alprogram
keretében tervezett pályázati felhívás
Támogatási keret
Újonnan létrejövő, közös értékesítési csatornák létrehozására
alakult együttműködő csoportok megalakulását és működtetését
segítő támogatási konstrukció.

Maximális tám. összeg
• Max. 300.000 euró, 90%-os
támogatási intenzitás mellett,
• Egyedi projekt-tevékenység
mellett max. 50%-os
intenzitás,

 Támogatható tevékenységek I.
 - szervezés, képzések, előkészítés,
 - működés (pl.: önellenőrzés, minőségi
rendszer bevezetése és működtetése),
 - promóció (közösségi marketing eszközök).
 Támogatható tevékenységek II.
 Egyedi projektek esetén:
 - közös piaci megjelenéshez szükséges
gépbeszerzés
 - marketing és promóciós tevékenység,
védjegyek kialakítása,
 - információs technológiafejlesztés.
Pályázati felhívás tervezett megjelenése
2016. október

3,84 Mrd Ft

Jogosultak:
•
•

Legalább 5 mikro-vállalkozás
mezőgazdasági termelő
Egy piacszervező – nonprofit
szervezet, egyházi jogi személy

Integrált megközelítés

Hálózatépítés

A stratégia több szektorra kiterjedő tervezése és
végrehajtása,
a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és
projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva

A helyi akciócsoportok
közötti hálózatok

Innovativitás
Innovatív
megközelítések
végrehajtása

Területalapú
megközelítés

LEADER

Együttműködésre
irányuló projektek
Alulról felfelé építkezés
A helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák
kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali
hatáskörével

Jól azonosított,
szubregionális vidéki
területekre irányuló
területalapú, helyi fejlesztési
stratégiák

Partnerség
Helyi köz-és magánszférabeli
partnerségek,
vagyis helyi akciócsoportok

o LEADER = Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében
alulról építkező, a három szféra (vállalkozói, civil, közszféra) összefogásával
megvalósuló fejlesztési eszköz
o Magyarországon jelenleg 104 darab előzetesen jóváhagyott Leader szervezet
működik.

A Vidékfejlesztési Program
LEADER intézkedésének felépítése
19. LEADER
19.1
Előkészítés
(HFS)
0,96 Mrd Ft

19.2
Fejlesztési
források
47,67 Mrd Ft

19.3
Együttműködések
1,92 Mrd Ft

19.4
Működési
források
8,92 Mrd Ft

LEADER pályázatok 2014-2020
1. Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének
támogatása Projektidőszak: 2015.11.01 – 2016.06.10.

Teljes keret:
0,96 Mrd Ft

Támogatási forma:

Kedvezményezettek:

100% vissza nem térítendő támogatás –
egyösszegű
átalány
elszámolással
két
részletben (60-40%)
oHFS tervezet benyújtása és elfogadása
oÚtmutatásoknak megfelelő, végleges HFS
benyújtása és IH általi elfogadása

oelőzetes
elismeréssel
Akciócsoportok

rendelkező

Helyi

Támogatási összeg:
Helyi
Akciócsoport
méretétől
(lakosságszám,
településszám) és fejlettségétől függően:
7,2 – 10,0 millió Ft

Elszámolható költségek köre:
o Adminisztrációs és igazgatási tevékenység
o Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára
o HFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése
o Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása.
A projekt költségvetésének terhére 2016. június 10-ig elszámolható, illetve a végleges HFS közgyűlés
általi elfogadása utáni költségek nem számolhatók el!

Projektidőszak: 2016.06.10. – 2020.12.31.

2. Működési és animációs költségek
Teljes keret:
8,92 Mrd Ft

A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének
támogatása című pályázat kiegészítéseként fog
megjelenni, nem készül külön felhívás.

Kedvezményezettek:

Támogatási összeg:

oIH által elfogadott HFS-t elkészítő Helyi
Akciócsoportok

Helyi Akciócsoport méretétől és fejlettségétől függően:
42 – 169 millió Ft

Támogatási forma:
ovissza nem térítendő támogatás – flat rate módon elszámolva (15%)
oElszámolási időszakok várhatóan negyedévente, az elszámolási időszak alatt lineárisan, figyelembe véve a
megalapozó időszakot.

Ellátandó feladatok köre:
oa helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, beleértve projektirányítási képességeik
fejlesztését is
opályázati felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve a
kiválasztási kritériumok meghatározását
otámogatási kérelmek befogadása és értékelése
oműveletek kiválasztása és a támogatás összegének rögzítése, továbbá – adott esetben – a jóváhagyás előtt a
javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz a támogathatóság végső ellenőrzése céljából
oA HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, és az adott stratégiához kapcsolódó egyedi
értékelési tevékenységek végrehajtása
oIroda fenntartása – nyitva tartási kötelezettség
oMunkaszervezet fenntartása, adminisztrációs tevékenységek
oHonlap üzemeltetése, 2014-2020. arculati elemek és kommunikáció használata

Projektidőszak: 2016.06.10. – 2020.12.31.

3. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása
Teljes keret:
47,67 Mrd Ft
Célok:

oa gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások);
oa lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása;
oa térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése;
oa helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek
erősítése;
oa többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban.

Kedvezményezettek:
oa HFS-ban meghatározott kedvezményezetti kör

Támogatási forma:

Támogatási összeg:

oa HFS-ban meghatározott támogatási forma
oPályáztatási időszakok a HFS-ban meghatározott
módon, amelyet véglegesít az Irányító Hatósággal
kötött Együttműködési Megállapodás.

oHelyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám,
településszám) és fejlettségétől függően, a HACS
rendelkezésére álló fejlesztési keret:
242 – 960 millió Ft

Példák turisztikai intézkedésekre
a HFS‐ekben
• Látvány főző helyszínek, öko- és gyógynövénykert
kialakítása
• Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás
fejlesztése,
eszközbeszerzése,
turisztikai
vonzerő
kihasználása
• Turisztikai szolgáltatások kialakítása, turisztikai szolgáltatás
fejlesztése, eszközbeszerzés már meglévő turisztikai
szálláshely szolgáltatások mellett
• Együttműködésben rejlő lehetőségek a turizmusban
• Közösségi, térségi marketing
• Hagyományokat és értékteremtést magukba foglaló
rendezvények, táborok
• A települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése

Bács-Kiskun megyei Leaderek
Összes
jogosult
település
száma

2014‐2020
között
felhasználható
indikatív
forráskeret
(Ft)

Felső‐Bácska Vidékfejlesztési Egyesület

46

1 130 000 000

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési
Egyesület

14

452 000 000

Kiskunok Vidékéért Egyesület

13

392 000 000

Kolón menti Leader Egyesület

9

319 000 000

Szabadszállási Gazdakör

6

651 000 000

ÜDE‐KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület

31

347 000 000

Előzetesen elismeréssel rendelkező LEADER HACS

2014‐2020 között
felhasználható
indikatív
Mérföldkő állapota
fejlesztési
forráskeret
(Ft)
2. Kifizetés
960 500 000
folyamatban
2. Kifizetés
384 200 000
megtörtént
2. Kifizetés
333 200 000
megtörtént
2. Kifizetés
294 950 000
folyamatban
2. Kifizetés
271 150 000
megtörtént
2. Kifizetés
553 350 000
megtörtént

4. Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése
és megvalósítása
Várható meghirdetés: 2016 novemberben

Teljes keret:
1,92 Mrd Ft

Célok:

oközvetlen gazdálkodási együttműködési lehetőségek távolabbi térségek szereplőivel való kibővítése;
ohasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési, egyéb együttműködési modellek megismerése,
meghonosítása, terjesztése;
oa vidéki térségekben új megoldások alkalmazása a térség problémáira és fejlesztési lehetőségeire, továbbá a
helyi szereplők térségen kívüli kapcsolatrendszerének és kompetenciáinak bővítése, új tudások becsatornázása;
oa projektnek alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amihez minden résztvevő hozzájárul, és abból
részesül.

Támogatás mértéke:
Max. 65 000 € / projekt

Kedvezményezettek köre:
ovidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozás;
oa HFS megvalósításában partner közjogi és
magánjogi szervezet;
oa HFS megvalósításában partner magánszemély;
oIH által elismert HACS-ok

Támogatás formája :
Vissza nem térítendő támogatás.
Előleg igénybe vehető a beruházásokhoz
(max. 50%).

A közeljövőben hónapban megjelentetni tervezett pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat)
Pályázat neve

Pályázati keret
Mrd Ft

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő‐ és munkagépek beszerzése

18,40

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

10,64

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

10,23

Köz‐ és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu‐ és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű‐ és
eszközbeszerzéssel

8,28

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

6,20

Szaktanácsadók továbbképzése
Mezőgazdasági termelők EU‐s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

0,19
7,97

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

4,72

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

5,00

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

40,00

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

26,09

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
Agrár‐erdészeti rendszerek létrehozása
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek
diverzifikációja, mikro‐vállalkozás indítása
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

1,38
1,12
1,26

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

13,85
35,94
24

10,00

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Miniszterelnökség
Agrár‐vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság
6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.

