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Tiszától a Homokhátságig Tiszától a Homokhátságig 
LEADERLEADER Helyi AkciócsoportHelyi Akciócsoport

� Tervezési területe:  14 település 
Felsőlajos,  Fülöpjakab, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunbaracs, 

Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály,

Tiszakécske, Tiszaug, Városföld

Terület: 46.000 fő

Változás! 

Vidékfejlesztési Program, LEADER-t is tartalmazó, vidékfejlesztést érintő 6-os 
prioritásban azon települések jogosultak támogatásra, amelyek a vidéki 
térségben találhatóak, azaz a népessége 10 000 főnél kevesebb belterülettel 
is vagy az e fölötti lakosságszámmal rendelkező település kizárólag 
külterülettel jogosult a Helyi Akciócsoport településlistájában. 



20072007--2013 fejlesztési 2013 fejlesztési 
forrásainak megoszlásaforrásainak megoszlása

• 7 év

• 5 db III. tengelyes támogatási kör

– III. tengely támogatott kérelmek: 100 db 
(1.602.600.044 Ft)

• 3 db LEADER pályázati kör

• LEADER IV. tengely támogatott pályázatok: 99 db 

(523.054.041 Ft)

ÖSSZESEN:

199 nyertes projekt a 266 db beérkezett kérelmekből

Lekötött fejlesztési forrás összesen: 2. 125.654.085 Ft
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• KAP I. pillér (2015-2020): 7, 988 m €

– közvetlen támogatások (uniós forrás)  - FM

– piaci intézkedések (uniós forrás) - FM

• KAP II. pillér (2015-2020): 4, 145 m € = 3,431 mrd €
(EU) + 0,714  mrd € (HU)

– vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) – ME 
(Vidékfejlesztési Program –VP)

Összesen: 12,133 milliárd €
310 Ft/EURO árfolyamon:  3 761 milliárd forint.
Éves átlagban: 627 milliárd forint.

+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) - FM

Az Az agráragrár--vidékfejlesztésividékfejlesztési
támogatások új rendszeretámogatások új rendszere
(alkalmazva mind a KAP (alkalmazva mind a KAP II--ben ben a a degressziótdegressziót, mind , mind a KAP a KAP IIII--bőlből az az 

átcsoportosítástátcsoportosítást))



A KAP új célkitűzései (2014A KAP új célkitűzései (2014--2020)2020)

1. Életképes élelmiszertermelés:

a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor

versenyképességének javítása.

2. Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás:

a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és

ösztönzése.

3. Kiegyensúlyozott területi fejlődés:

a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása.
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Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 
Alapvető információk:
� Brüsszel 2015. augusztus 10.-én fogadta el a 2014-2020-as 

EMVA források felhasználásáról szóló Vidékfejlesztési 
Programot.

� A VP megtekinthető: www.palyazat.gov.hu(897 oldal)

� VP összesen: kb. 1260 milliárd Ft forrás, 56 alintézkedés

� Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2015. augusztus 28-án tette 
közzé 100 oldalas Vidékfejlesztési Program 
kézikönyvét, amely röviden, közérthetően összefoglalja a VP-
ben tervezett pályázati lehetőségeket. 

� Letölthető a www.nak.hu weboldalról.



Vidékfejlesztési Program: Vidékfejlesztési Program: 
célkitűzések, prioritásokcélkitűzések, prioritások

• Vidéki munkahelyek megőrzése, fejlesztése = munkaigényes 
ágazatok, kertészet; 

• Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, 
differenciált segítése;

• Versenyképesség, termelési és  jövedelembiztonság; 

• Erőforrás-hatékonyság és környezetkímélő gazdálkodás;

• Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció; 

• Területi kiegyenlítés és fókuszálás: vidéki települések erőforrás-
hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló 
erőforrások és együttműködések)

+ 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc ( REL) és Fiatal 
Gazda (FIG)



Vidéki térségek lehetőségeiVidéki térségek lehetőségei
1) Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység kezdése.

Jellemzően turisztikai vagy kézműves tevékenység, de bármi más, pl. helyi szolgáltatás is lehet .
Átalány-költség (egyszerűsített): 15 000 €/5 év - üzleti terv alapján.

2) Nem mezőgazdasági tevékenység folytatása (kézműves, turisztika, stb.)
Hagyományos beruházási projekt (számlás) mikro/kisvállalkozás: 50% támogatás.

3) Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései . 
A közös beruházás és az együttműködés költségei – pl. piacra jutáshoz  közös 
hűtőpult.

4)    Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései : ami nem önkormányzati vagy állami   
alapfeladatot lát el, de ahhoz kapcsolódhat, Pl. főzőkonyha fejlesztés falvakban, külterületi utak 
karbantartó gépei, stb. 

Változás: új épület NEM, költségtakarékosság IGEN!

6)    Helyi alapszolgáltatások fejlesztései 
ami nem önkormányzati vagy állami alapfeladat ellátás, de azt kiegészítheti. Pl. falugondnoki autó 
(ha nincs vagy 7 évnél idősebb), eszköz.

7) LEADER (4 művelet)
• Helyi fejlesztési stratégiák készítése;
• Helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás);
• Együttműködések;
• Szervezés és működés (feladat-finanszírozás)

Támogatás: 50-100%, támogatási összeg max.: 20 MFt / projekt
ÚJ: vállalkozás-félék: csak mikro- és kisvállalkozások részére elérhető!!!

ÚJ: A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített lesz, átalány
módon (= rész-hozzájárulás) + dolgozhat „kifelé” is = helyi fejlesztési „ügynökség”.



Főbb változásokFőbb változások
a 2007a 2007--2013 időszakhoz képest2013 időszakhoz képest
• Új, az egységes rendszerhez illeszkedő, pályázat rendszerű

eljárásrend a VP végrehajtására (a korábbi közigazgatási alapú,
túlszankcionáló és túlbonyolított eljárásrenddel szemben).

• A Vidékfejlesztés középpontjában a KKV szektor

• LEADER – teljes országos lefedettség

• Egyszerűsítés

₋ Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány,
egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás)

₋ Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések
egyszerűsített követelményei és elbírálása)

₋ Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás,
valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is
megjelenik



Vidékfejlesztési alprogramok ütemezéseVidékfejlesztési alprogramok ütemezése
A Kormány 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program 2015. A Kormány 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program 2015. 

évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításárólévre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

� Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek  2016. 6,20 Mrd Ft 

� Bemutató üzemi programok 2016 1 Mrd Ft

� Tájékoztatási szolgáltatás 2016 7,8 Mrd Ft

� Szakmai tanulmányutak és csereprogramok  2016 1,5 Mrd Ft

� Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 

2015. ősze 13,9 Mrd Ft

� Szaktanácsadók továbbképzése 2015. ősze 0,19 Mrd Ft

� Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 2016. 8 Mrd Ft

� Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

2016 2,4 Mrd Ft

� Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 2015. dec.  19,7Mrd Ft

� Trágyatárolók építése és korszerűsítése 2015. ősze 5,7 Mrd Ft

� Sertéstartó telepek építése, korszerűsítése 2015. december 20 Mrd Ft

� Baromfitartó telepek építése, korszerűsítése 2015. november 20 Mrd Ft

� Szarvasmarha tartó telepek építése, korszerűsítése 2015. november 20 Mrd Ft

� Juh és kecsketartó telepek építése, korszerűsítése 2015. november 4 Mrd Ft

� Állattartó telepek korszerűsítése 2015. november 6 Mrd Ft

� Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítésére, geotermikus öntözés kialakításának lehetőségével
2015. november  30 Mrd Ft

� Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével, jégvédelem  

2015. november 21 Mrd Ft

� Kertészet korszerűsítése- gyógynövénytermesztés fejlesztése 2015. november 3 Mrd Ft

� Kertészet korszerűsítése, kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása 2015. december  32 Mrd Ft

� Kertészet korszerűsítése, kertészeti gépbeszerzés támogatása 2016.  10 Mrd Ft

� Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 2015. december 34 Mrd Ft



� Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása
2016. 9 Mrd Ft

� Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 2016. 20 Mrd Ft

� Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 2016 126 Mrd Ft

� Élőhely f ejlesztési célú nem termelő beruházások 2015. december 3,5Mrd Ft

� Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2015.december 2,4 Mrd Ft

� A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és 
megfelelő megelőző intézkedések bevezetése 2015. november 2,5 Mrd Ft

� A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 2016. 37,75Mrd Ft

� Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja
2015.november 5,54 Mrd Ft 

� Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - mikrovállalkozás indítása
2015.november 8,3Mrd Ft

� Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 2015.november 14 Mrd Ft

� Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Szolgáltatás fejlesztés 2015.november 21,57Mrd Ft 

� Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Termelés indítása és fejlesztése 2015.november 14,38 Mrd Ft 

� Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Energetikai korszerűsítés 2015.november 15,97 Mrd Ft 

� Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés 2015.december 26,9 Mrd Ft  

� Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 2016. 10,6 Mrd Ft 

� Egyedi szennyvízkezelés 2015. december 12 Mrd Ft

� Háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztések 2016. 6,2 Mrd Ft 

� Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése  2016. 22,4  Mrd Ft 



� Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat 
fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel 2016. 8,3 Mrd Ft 

� Erdősítés támogatása 2016. 33 Mrd Ft

� Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2016. 2,2 Mrd Ft

� Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 2016. 3,8 Mrd Ft

� Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 2015.december 6,8 Mrd Ft

� Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
2016. 9,8 Mrd Ft

� Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2016. 1,5 Mrd Ft

� Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló 
beruházások, mobilizálás beruházások 2015.december 7,2 Mrd Ft

� Termelői csoport és termelői szervezetek létrehozása 2016. 26,1 Mrd Ft

� Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés MEGJELENT  2015. ősze 176,3 Mrd 
Ft 

� Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 
2015. ősze 14 Mrd Ft

� Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ megőrzése 

2017. 3,8 Mrd Ft

� Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in vitro megőrzése 

2017. 3,8 Mrd Ft

� Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása 2017. 3,8 Mrd Ft

� Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ 
védelme

2015.ősze 3,8 Mrd Ft

� Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés MEGJELENT 2015. ősze 64,4 Mrd Ft

� A Natura 2000 gyepterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések 2016. 25,9 Mrd Ft

� A Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs kifizetések 2016. 25,5 Mrd Ft

� Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 2016. 23,6 Mrd Ft

� A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2016. 36,5 Mrd Ft 



� Erdő-környezetvédelmi kifizetések 2016. 12,7 Mrd Ft
� Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése 2016. 3,36 Mrd Ft
� Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása 2016 3,3 Mrd Ft
� Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai 

együttműködéseket 2016. 3 Mrd Ft
� Együttműködések támogatása a Rövid Ellátási Láncok és a helyi piacok 

kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 2016. 3,8 Mrd Ft
� A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználat váltás 

együttműködései 2016. 4,4 Mrd Ft
� Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

2016. 1,3 Mrd Ft
� Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás 2016. 23,7 Mrd Ft
� Jövedelemstabilizáló eszköz 2016. 5,8 Mrd Ft
� LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

2015. ősze 1 Mrd Ft
� LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 2016. 47,67 Mrd Ft
� LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és 

megvalósítása művelet 2016. 1,92 Mrd Ft
� LEADER - Működési és animációs költségek támogatása 2016. 8,92 Mrd Ft



LEADER, mint módszerLEADER, mint módszer

◦ Alulról szerveződő megközelítés

◦ Területalapú szerveződés

◦ Partnerség

◦ Innováció

◦ Integrált, szférák közti együttműködés

◦ Hálózatosodás

◦ Sajátos irányítási módszerek

◦ Kiegészítő jellegű!



Helyi Fejlesztési StratégiaHelyi Fejlesztési Stratégia



Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésHelyi Fejlesztési Stratégia tervezés

• TEIR - LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák 
tervezését támogató alkalmazás

• Témakörökhöz rendelt mutatók

• Helyzetelemzés során releváns témakörökhöz kapcsolódó 
indikátorok, diagramok, térképek, letölthető adatok

• Képzés

• Helyi Fejlesztési Stratégia sablon és útmutató

• A HFS tervezést, a sablon használatát segítő fórum

• A HFS-ek előértékelése

• Szakértőkkel történő szóbeli konzultációs lehetőség 
biztosítása a tervezés folyamán



A Helyi Fejlesztési Stratégia A Helyi Fejlesztési Stratégia 
tervezés 2. tervezés 2. 

Formai követelmények
◦ A megadott sablon szerkezetében

◦ Max 70 oldal (175 ezer karakter) + 
mellékletek

◦ Néhány fejezetnél maximalizált karakterszám

◦ Összesen 3 alkalommal módosítható



Felépítés Felépítés -- szerkezetszerkezet
Vezetői összefoglaló
1. A HFS hozzájárulása az EU2020 és a VP céljaihoz
2. A HFS elkészítésének módja, az érintettek bevonása
3. A HFS által lefedett terület és lakosság
4. Az akcióterült szükségleteinek és lehetőségeinek 

elemzése
5. Horizontális célok
6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása
7. A stratégia beavatkozási logikája
8. Cselekvési terv
9. Indikatív pénzügyi terv
Kiegészítő információk
Mellékletek



Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület Egyesület –– LEADERLEADER prioritások 2009prioritások 2009--20132013

2009



20112011



20132013



VP források VP források (300Ft/(300Ft/€€))

Cikk/

kód
Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése

Teljes 
közkiadás 
(Mrd Ft) 

14. cikk Tudás transzfer és információs akciók 8,62

15. cikk
Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési 

szolgáltatások
13,63

16. cikk
Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre, 

élelmiszerekre
10,07

17. cikk Beruházás tárgyi eszközökbe 458,2

18. cikk Mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés 6,30

19. cikk Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése 60,03

20. cikk Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken 73,06

21-26. 
cikk

Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő-
megújításba

62,741

27. cikk Termelői csoportok létrehozása 25,24

28. cikk Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás 191,4622



VP források VP források (300 Ft/(300 Ft/€€))

Cikk/kód Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése
Teljes közkiadás 

(Mrd Ft) 

29. cikk Ökológiai gazdálkodás 63,24

30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések 61,36

31. cikk
Kifizetések természeti és egyéb sajátos 

hátrányokkal küzdő térségekben
22,86

33. cikk Állatjólét 43,53

34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások 15,50

35. cikk Együttműködés alapú fejlesztések 15,34

36. és 37. cikk Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei) 28,59

42-44. cikk EMVA
LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és 

megvalósítás)
57,53

Technikai segítségnyújtás 26,13

Ebből MNVH funkciók 18,65

Összesen: 1243,50
23



� Előirányzott összeg:  450 Millió Ft

Elvárás: egyedi beruházások helyett inkább 
hálózati-, együttműködési- ill. kiegészítő 
projektek.

� HFS tervezés: 2015. szeptembertől

� HFS vázlat (80% os készültség):  2015. november 
közepe

� HFS végső változat: 2016. január

� Pályázati kiírások megjelenése: 2016. tavasza



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 
Egyesület

6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. 
homokhatsag.egyesulet@gmail.com

www.homokhatsag-leader.hu


