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A Miniszterelnökség Agrár- Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága a 2014-2020 időszak
vidékfejlesztési feladataira alakult Helyi Akciócsoportok részére tájékoztatót tartott „LEADER Helyi
Fejlesztési Stratégia tervezői műhelynap” címmel, melyen az Észak-magyarországi és SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Helyi Akciócsoportok vettek részt.
Akciócsoportunkat Forgács István és Gáspár Péter munkatársunk képviselte.

A megjelent akciócsoportok munkaszervezet-vezetőit és képviselőit Mezőkeresztes város
polgármestere, Majoros János köszöntötte, aki néhány mondatban bemutatta a város
nevezetességeit, kulturális értékeit.
Ezt követően Horváth Szilveszter vette át a szót. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású
intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V.18.) számú közleménye tartalmazta a 2014-2020
között a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésére álló fejlesztési források indikatív
összegét. Várhatóan napokon belül megjelenik a hivatalos működési forrást tartalmazó közlemény,
ami már a végleges összegeket fogja tartalmazni, leginkább arra lehet számítani, hogy nagy változás
már nem lesz az akciócsoportokhoz rendelt indikatív összegekhez képest.
A LEADER Akciócsoportok részére november 2-án nyílik a pályázói felület a Széchenyi 2020
weboldalán, ami körülbelül egy hétig lesz nyitva, ezt egy 30 napos felkészülési idő előzi meg. A
pályázat/ támogatási kérelem során egy max. 2-3 oldalas Stratégia koncepció összefoglalót kell
elkészíteni és benyújtani. Erre a támogatási kérelemre fogunk támogatási okiratot kapni, amelyet
követően lehetőségünk lesz kifizetési kérelem benyújtására. A kifizetési kérelem benyújtásához
szükséges lesz a HFS tervezet benyújtása is. A HFS tervezet értékelése kb. egy hónapot vesz igénybe.
Kifizetési kérelem november második felétől lesz benyújtható. Amint az IH elfogadja a tervezetet,
akkor a 60% teljesítés lép életbe.

A HFS tervezetet és a végleges HFS-t is közgyűlés által kell elfogadtatni. Ha esetleg valamelyik
szervezet hamarabb lesz kész a stratégiával, akkor a leader@emet.gov.hu e-mail címre el lehet
küldeni egy előzetes egyeztetésre. Így az IH az értékelési folyamatot hamarabb el tudja kezdeni.
Kétlépcsős értékelése lesz a HFS-nek, a végleges HFS-t 2016. március 31-ig kell legkésőbb benyújtani.
Ha a HFS második, végleges része is elkészül, akkor teljesül a 40%-os kifizetés. Magócs Krisztina a
Lechner Nonprofit Kft. képviseletében elmondta, hogy a HFS tervezetet akár már november közepén
is be lehet nyújtani, ez a kétlépcsős értékelés abban segít, hogy minőségi HFS-ek jöjjenek létre
országszerte.
Ezt követően Loncsár Krisztina a Program- és Projekt felügyeleti Főosztály főosztályvezető- helyettese
bemutatta az Operatív programokat, valamint legfontosabb kapcsolódási pontjait a Vidékfejlesztési
Programhoz. Elmondta, hogy a TOP leginkább gazdaságfejlesztésre irányuló projekteket támogat.
Ennek az operatív programnak legfőbb célcsoportja az önkormányzatok vállalkozási formulációi, akár
mezőgazdasági jellegű térségi együttműködésekben gondolkodva, food-hub köré szerveződés (pl.
mérés, csomagolás, tisztítás, tárolás, hűtés). Ezek a pályázatok pár héten belül várhatóak, hogy
megjelennek. Megyei-térségi léptékű turisztikai attrakciók, kerékpáros turisztikai útvonalak
kiépítéséhez is kapcsolódik. A Vidékfejlesztési Program által a nagyobb volumenű turisztikai
attrakciók köré szerveződve a „kicsi” szolgáltatók is érvényesülhetnének. Az önkormányzati vagy
közszolgáltatást ellátó épületek megújuló energetikai felújítása is ebből az Operatív Programból
támogatható. A GINOP Vállalkozásfejlesztésre irányuló operatív program. A vidékfejlesztés a LEADER
és a GINOP között leginkább a hiány érzékelhető. 10 M Ft fölötti támogatás a GINOP programba
vonhatóak csak bele, a Vidékfejlesztési Programban a diverzifikációt elősegítő működő
tevékenységek támogatása érvényesül, így a teljesen új és nem mezőgazdasági vállalkozások nem
esnek bele egyik kategóriába sem, talán ennek a hiány résnek a segítésére jöhetnének a LEADER
programban megfogalmazott intézkedések. Említésre került még az EFOP, RSZTOP, ami
élelmiszersegély biztosítása szociális rászorulók számára, költségvetési szervek esetében.
Hasznos tanácsként elhangzott, hogy ha ezekre az operatív programokra civil szervezetek is
szeretnének pályázni, akkor érdemes megnézni, hogy a civil szervezetek alapító okiratában milyen
tevékenységi körök vannak megjelentetve, mert ha éppen az a tevékenységi kör hiányzik, amire
szeretnének pályázni, akkor azt fel kell vetetni az okiratba. A KEHOP hozzájárul a klímaváltozás
alkalmazkodásához, ivóvíz és szennyvíz beruházásokhoz, hulladékgazdálkodáshoz és
kármentesítéshez,
természetvédelem
és
élőhely-védelemhez,
élőhely
fejlesztéshez,
energiahatékonysághoz. A Vidékfejlesztési Program működő mezőgazdasági vállalkozások
támogatására 3000 STÉ fölöttiek, 6000 STÉ fölötti feldolgozókra, diverzifikációs jogcímekre,
együttműködések települések közötti jogcímekre, LEADER jogcímre irányul. Az induló mezőgazdasági
vállalkozások a VP-ből nem tudnak támogatáshoz jutni, itt megint szóba jöhet a LEADER fejlesztési
forrása. A diverzifikációs pályázatok hamarosan kiírásra kerülnek, itt is nagyon jó lehetőségek vannak
a pályázók számára. A REL egy külön alprogramot kapott, ez egy üzleti modell, ide annak érdemes
pályázni, akinek komoly piaci elképzelése van.
A turisztikai rákapcsolódások (GINOP, TOP- nagyobb attrakciók támogatása) kisebb turisztikai
szolgáltatók VP-ből vagy LEADER-ből vissza nem térítendő támogatása lehetséges (pl. horgász
turizmust érdemes a LEADER-ből támogatni). Nagyon fontos, hogy minden akciócsoport
tanulmányozza a 272/2014. (XI.5.) kormány rendeletet, ami maga az eljárásrend, a meghirdetett
LEADER intézkedéseket a rendelet alapján meghatározott főbb szempontok szerint kell kialakítani.

Az ebédet követően a Lechner Tudásközpont Kft. egyik munkatársa, Sain Mátyás bemutatta a TEIR
modult, mely egy nyilvános alkalmazása, ami lehetőséget ad a Helyi Fejlesztési Stratégia
Helyzetelemzésének információ gyűjtéséhez, statisztikai adatok értékeléséhez, hiszen a TEIR
adatokra épül a stratégia SWOT elemzése, a célok, indikátorok és intézkedések kialakítása.
A nap hátralévő részében Magócs Krisztina a LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési
útmutatójában szereplő fontosabb pontokat emelte ki. Elmondta, hogy tervezés során nagyon fontos
a HACS-ok animátori feladatellátása, a folyamatos, átlátható, nyitott, kétoldalú párbeszédek és
egyeztetések kialakítása. Fontos, hogy a HACS-ok honlapjai is odafigyeljenek a kommunikációra,
mennyire informatív és mennyi aktuális információkat tartalmaz. A HFS terjedelme max. 70 oldal
legyen, néhány fejezetnél maximalizálva vannak a karakterszámok. 2020-ig összesen 3 alkalommal
módosíthatjuk a stratégiát, ennek megfelelően kell a monitoringot is kialakítani.
Fontos, hogy cél szintjén is úgy gondolkozzanak az akciócsoportok, hogy a többi operatív programot
is lehatárolják. Nem kell túl sok célt megfogalmazni, max. 4-5 db-ot, amihez maximum 10 intézkedést
kell hozzákapcsolni, amit a forrásokra kell építeni. A HFS-ben kiemelt figyelmet kell fordítani az
esélyegyenlőség biztosítására, a fokozottan veszélyeztetett társadalmi kirekesztettségben lévőkre és
a mélyszegénységben lévőkre is fontos odafigyelni erre irányuló LEADER intézkedések bevonásával.
A nap végén utolsó előadóként Dr. Farkas Zsuzsanna tartott ismertetőt arról, hogy hogyan tudták
bevonni civil műhelyek segítségével a hátrányos helyzetűeket, ami a LEADER Egyesületek számára
példaértékű lehet a stratégia kialakításában.
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