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Tájékoztató a 2007-2013-as LEADER Program eredményeiről, az új
vidékfeilesztési program aktualitásairól

Az Egyesület a májusi, illetve júniusi LEADER Fórumokon a 2007-2013-as LEADER Program
eredményeiről,az új vidékfejlesztési program aktualitásairól kívánja tájékoztatni a közvéleményt . Mindkét
fórumra egységes prezentáció készült, amelyet az egyesület elnöke és munkaszervezet vezetője ismertet.
Az Átányban megrendezett fórumon Almádi János elnök prezentációjában bemutatja a LEADER
program előzményeit, a LEADER+ akciócsoportok tevékenységét. Kitér a Tisza-Tarna-Rima Ment
LEADER

Akciócsoport

megalakulásának

megalakulására, a Helyi

eseményeire:

a

Helyi

Vidékfejlesztési
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Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásának körülményeire, az Egyesület

megalakulásának, a jogi személyiséggé válás, a munkaszervezet kialakításának állomásaira. Elmondta:
2008-ban több, mint 1,8 milliárd forint fejlesztési forrás került allokálásra az Akciócsoporthoz, az évek
során ezt - pótlólagos forrásként, illetve az árfolyam

különbözet eredményeként majd 800 millió

forint forrás egészíttette ki. Megjegyzi : sajnos a 2014-2020-as tervezési időszakban várható fejlesztési
forrás (valamivel több, mint 700 millió forint) ennek a felét sem éri el.
Röviden szól a HVS 2013-as felülvizsgálatáról, a LEADER program átalakításáról, amit a kormányzat a
hazai és globális gazdasági,társadalmi környezetben bekövetkezett változások indokolt.
Az Új Vidékfejlesztési Program bemutatása során elmondja: a program fő célja a vidéki munkahelyek
megőrzése, számának növelése, a munkavállalás feltételeinek javítása; a kis-, és közepes méretű
gazdaságok

előnyben

részesítése,

valamin

a

energiahatékonyság

növelése,

energiafüggőség

csökkentése.
Fő intézkedések a munkaigényes ágazatok (kertészet,

állattenyésztés),

az

élelmiszer-feldolgozás,

helyi piacok kiemelt támogatása; a termelésbiztonság növelése és vidéki infrastruktúra fejlesztése és
a helyben termelt erőforrások felhasználása.

A Vidékfejlesztési Program teljes forrása mintegy 1200 milliárd forint, aminek S %-a lesz a LEADER
fejlesztési forrás, ez az Akciócsoportnál kb.700 millió forint .
A LEADER-ben nagyobb hangsúly kerül a Helyi Fejlesztési Stratégiák minőségére, az Unió előkészítő
támogatást nyújt a tervezéshez, a Helyi Fejlesztési Stratégiák kiválasztási folyamatába beépített
részletes értékelés várható. A működésben nagyobb hangsúly kapnak a helyi közösségek aktivizálása
és segítése a HFS céljainak megfelelő projektek kialakításában és megvalósításában . Új elem, hogy a
Helyi Akciócsoport működési finanszírozása és annak elszámolása egyszerűsített módon történik
majd, a munkaszervezet dolgozhat "kifelé", kvázi helyi fejlesztési "ügynökségként" működhet majd.
Almádi János felhívja a figyelmet: fontos lesz átgondolni, hogy mi lesz az, amit a LEADER forrásra
érdemes tervezni. Nem LEADER pl. a normál agrárberuházás; a települési alapinfrastruktúra
(EFOP,TOP,BM); a működő mikro- vállalkozás (GINOP) . LEADER lehet pl. az operatív programokhoz
kapcsolódó tevékenységek, a proaktív szerepvállalás (egészség, szociális, kisgyermek, stb...), a lokális
infrastruktúra szolgáltatás. A pontos lehatároláshoz természetesen szükséges az EU által elfogadott
vidékfejlesztési program ismerete, amelyhez segítséget adnak majd a képzések is.
Almádi János végül elmondja: információi szerint várhatóan július végén, augusztusban kezdődnek el
a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését elősegítendő képzések, szeptemberben kell benyújtani a HFS
vázlatot és várhatóan jövő év elején kerülhet elfogadásra az addigra elkészülő Helyi Fejlesztési
Stratégia.
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