
Új vidékfejlesztési irányok és 
a LEADER Program 2014-2020

Baksa Tamás
Miniszterelnökség

Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Kimle
2015. szeptember 29.



Közös Agrárpolitika 2014-2020

I. PILLÉR II. PILLÉR

I.A. Közvetlen kifizetések

II.A. Vidékfejlesztési támogatások

I.B. Piaci intézkedések

Uniós finanszírozási arány:

100% uniós finanszírozás

Uniós finanszírozási arány (átlagos):

82% uniós, 18% magyar forrás

Forráskezelő:

Földművelésügyi Minisztérium

Forráskezelő:

Miniszterelnökség

Az Európai Unió mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatásainak struktúrája



Magyarország Vidékfejlesztési Programja
2014-2020

A 2014-2020 programozási ciklusra vonatkozó, Magyarország agrár-
vidékfejlesztési céljait és irányait meghatározó stratégiai
alapdokumentuma;

Elfogadására 2015. augusztus 10-én került az Európai Bizottság
részéről;

Forráskerete: 1249 Mrd forint;
(1063 Mrd Ft – EMVA alapból érkező uniós forrás, 231 Mrd Ft hazai
forrás)



A Vidékfejlesztési Program keretei
Vidékfejlesztési Program

prioritásai
A prioritásokhoz allokált források

1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a 

mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és a 

vidéki térségekben

Pénzügyi keretét (34 Mrd Ft) 

magába foglalja a többi prioritás 

rendelkezésre álló forráskerete

2. A mezőgazdasági üzemek életképességének 

javítása és a versenyképesség fokozása 

valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés 

valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív 

gazdálkodási technológiák és a fenntartható 

erdőgazdálkodás előmozdítása

222 Mrd Ft

3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a 

kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő 

előmozdítása

239 Mrd Ft

4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő 

ökoszisztémák állapotának helyreállítása, 

megőrzése, javítása

373 Mrd Ft

5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, 

alacsony CO2 kibocsátású és az éghajlatváltozás 

hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába 

történő elmozdulás támogatása
195 Mrd Ft

6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a 

szegénység csökkentése és a gazdaság 

fejlesztése a vidéki térségekben

233 Mrd Ft

Merev tengelyek helyett 

rugalmas prioritások



Főbb változások
a 2007-2013 időszakhoz képest

•Új, az egységes rendszerhez illeszkedő, pályázat rendszerű eljárásrend a VP
végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló
és túlbonyolított eljárásrenddel szemben).
•A VP középpontjában is a KKV-k lesznek.
•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
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Új Vidékfejlesztési Program fő célkitűzései

Munkahelyteremtés

• a vidéki munkahelyek megőrzése, számának növelése, a munkavállalás

feltételeinek javítása

Kis–, és közepes méretű gazdaságok előnyben részesítése

• foglalkoztatásban betöltött szerepük

Fenntarthatóság, klímavédelem

• energiahatékonyság növelése, energiafüggőség csökkentése



Vidékfejlesztési Program: fő intézkedések

•munkaigényes ágazatok kiemelt támogatása: kertészet,
állattenyésztés

•élelmiszer-feldolgozás, helyi piacok

•termelésbiztonság növelése (öntözés, kármegelőzési beruházások);

•vidéki infrastruktúra fejlesztése és a helyben termelt erőforrások
felhasználása (helyi utak, közétkeztetésben helyi alapanyagok, vidéki
középületek energetikai átalakítása helyben előállított megújuló
energia felhasználásra).



A vidéki térségek lehatárolásának változása

A változás alapján vidéki térségnek minősül:
Főszabály szerint a 10 ezer lakosnál alacsonyabb lakosságszámú
települések, illetve a tanyás térségek 10 ezer főnél magasabb lakosú
települések külterületei, amely alól kivételt képeznek a fővárosi
agglomerációhoz tartozó települések.

Alapvető célok:
•vidéki gazdaság színesítése, jövedelemszerzés, foglalkoztatás,

•a lokális infrastruktúra és szolgáltatások révén az életminőség javítása,
szegénység és szegregáció csökkentése,

•a lokális együttműködések és fejlesztési kapacitások ösztönzése
alapján a speciális fejlesztési igényeknek megfelelő mikro-fejlesztések
(LEADER).



A települések fejlesztése és a vidéki lakosság 
életminőségének javítása

Az intézkedés célja:
A vidéken élők számára a települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele, a
foglalkoztatás és a vállalkozások feltételeinek javítása, valamint a
kisléptékű helyi infrastrukturális és szolgáltatási környezet javítása.

Kedvezményezettek:
• települési önkormányzat, és kisebbségi önkormányzat, önkorm.

társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
• vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, telephellyel

rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
• fentiek konzorciumai.



Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki 
térségekben

•Helyi külterületi közutak fejlesztése
•Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése
•Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat 
ellátó létesítmények energetikai célú fejlesztések 
•Településképet meghatározó épületek külső felújítása
•Autonóm természet közeli szennyvízkezelési megoldások, egyedi szennyvíz-
tisztító kisberendezés 2000 LEÉ alatt
•tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és 
szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak támogatása

Támogatható tevékenységek:
•Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 160.000 euró, támogatási intenzitás:75- 95%
•Megújuló energetikai fejlesztés: max. 160.000 euró, támogatási intenzitás: 75- 95%
•Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 500.000 euró, támogatási intenzitás: 75-95%
•Természetes személy (pályázó): max. 20.000 euró, támogatási intenzitás: 50- 65%



Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki 
térségekben

Az alintézkedés célja:
Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a kistelepüléseken
Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése
Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése
Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása
Vidéki életminőség javítása

Támogatható tevékenységek:
Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (max. 65.000 euró)
Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése (max. 95.000 euró)
Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri szolgálathoz jármű/eszközbeszerzés  (max. 
40.000 euró)
Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, javításához munkagépek 
beszerzése (max. 65.000 euró)

A projektek 75-95%-os intenzitás mellett támogathatóak



LEADER helyi fejlesztési stratégiák (HFS) 
kidolgozása

•Pályázati felhívás az előkészítő támogatásra – hamarosan megjelenik

•HFS-ek kiválasztási folyamatába beépített részletes értékelés

•Együttműködési megállapodás az IH és a HACS között: fejlesztési keret,
működési források

Működés:
•Nagyobb hangsúlyt kap a helyi közösségek aktivizálása és segítése a HFS
céljainak megfelelő projektek kialakításában és megvalósításában
•elszámolások egyszerűsítése



Hangsúlyok a HFS-ben

•Fejlesztési párhuzamosságok elkerülése (IKSZT);

•Nagyobb területi fejlesztési összhang megteremtése – térségi 
koordinálás;

•Szélesebb körű partnerség, társadalmasítás megteremtése;

•Közösségvezérelt helyi fejlesztés megvalósítása.



LEADER

Nagyon fontos átgondolni, hogy mi az, és mi NEM AZ, amit a LEADER forrásra
érdemes tervezni
NEM LEADER
-Normál agrárberuházás („erdőn át a rövidebb út”)
-Települési alapinfrastruktúra (EFOP, TOP, BM)
-Működő mikro-vállalkozás (GINOP)

LEADER lehet:
-OP-khoz kapcsolódó tevékenységek, pro-aktív szerepvállalás (egészség,
szociális, kisgyermek, stb…)
-Lokális infrastruktúra, szolgáltatás (pl. szolgálati lakás)
Használjanak egyszerűsített támogatást:
pl. 15 000 €-ig részletes projektterv + átalány
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Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása

•IV. Tengely LEADER program „utódja”;

•HFS megvalósításához kapcsolódó támogatás;

•Központilag meghatározott fejlesztési forrás;

•Stratégiai céljainak megfelelően – HACS-ok által kialakított műveletek és
támogatási konstrukciók alapján (IH-val együttműködés);

•Szakmai/tartalmi értékelés a HACS-ok feladata.



Projekt finanszírozási könnyítések

•Előleg igénybe vehető (max. 50%)
•használt, egyedi azonosítóval rendelkező tárgyi eszközök, valamint 
saját teljesítés elszámolhatósága
•De-minimis támogatások (kis-értékű)
•Megfelelő, HFS-ben való alátámasztás esetén 50 M Ft-ot 
meghaladhatja a projekt
•HACS területén egy településen max. a források 20%-a használható fel



Térségek közötti együttműködések I. 

•Célja új megoldások ösztönzése
•Helyi szereplők térségen kívüli, nemzetközi együttműködések,
kapcsolatrendszer bővítése
• megszerezhető kompetenciák fejlesztése, új tudás becsatornázása
• nem kizárólag tapasztalatcsere >> hanem alkalmazható eredmények
elvárása
• feltétel, hogy minden partner részt vegyen + részesüljön az
eredményekből



Térségek közötti együttműködések II.

•Legalább 2 HACS területén működő szervezet (+HACS ajánlás, HFS-hez 
illeszkedés)
•Minimum 3 jogosult által benyújtott projekt
•Támogatás vehető igénybe:

-Épület fejlesztés
-Új és egyedi azonosítós használt gépek, berendezések és eszközök 
vásárlása (technológiai eszközök)
- mérnöki, hatósági díj, projektmenedzsmenti díj elszámolható



Nemzetközi  együttműködések 
megvalósítása

•legalább 2 különböző országban működő, legalább két különböző
jogosult
•HACS ajánlása, amelyben részletesen nyilatkozik, hogy a
tervezett együttműködési projekt és annak eredménye
konkrétan szolgálja a HFS-ben foglalt egy vagy több cél elérését.



Helyi vidékfejlesztési ügynökség 

Új időszak, új kihívások - új készségeket igényel
- Kapcsolatépítés, kapcsolatok ápolása, megfelelő tudások,     
készségek
-pro- aktív működés: helyi szükségletekre „projekt-
generálás”, aktív közreműködés
-Felelős költség-gazdálkodás, állandó újratervezés

-Hiteles működés (helyben verhetetlen ár/érték arány)

Ez is HELYI termék/szolgáltatás, munkaerő 
= tessék velük dolgoztatni!
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


