
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍRLEVÉL  

a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről 

  

Tisztelt Olvasó!  
 
 
Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által 
készített HÍRLEVÉL olvasótáborában!  
A Hírlevelünk megjelentetésének célja, hogy folyamatosan értesülhessenek az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos 
információkról, pályázati lehetőségekről, aktuális teendőkről megkönnyítve ezzel 
a pályázatok elkészítését.  
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal 
szolgál az Ön számára!  
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 

Tiszazugi Leader Egyesület 

Munkaszervezete 

  
 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület 
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 

Tel: 06-56/560-294; 

         06-56/560-295  

E-mail: tiszazug.leader@gmail.com 

Honlap: www.tiszazugleader.eu 

2015/06. 
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Előzetes tájékoztatás a 2014-2020-as 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM-ról 

 

A vidéki térségek és közösségek területileg kiegyensúlyozott fejlesztése 

szempontjából kulcsfontosságúak a helyi közösség részvételével megvalósuló, 

a 2007-2013-as programozási időszak EMVA rendeletében meghatározott 

alapelvekre épülő fejlesztési programok. 

A CLLD/LEADER alulról építkező, helyi közösségre épülő rendszere a vidéki 

problémák részletes feltárását és a helyi erőforrások széles körű mobilizálását 

teszi lehetővé. Az eszköz alkalmazásával kiválaszthatóak a részvételi alapú 

tervezés alapján kimunkált, a helyi sajátosságokhoz leginkább illeszkedő 

beavatkozások, amelyek a hagyományos ágazati beavatkozásokhoz képest 

magasabb hatékonysággal valósíthatók meg és társadalmi elfogadottságuk is 

garantálható. 

A következő időszakban a LEADER a rugalmas és komplex fejlesztési 

eszközök 558 alkalmazásával főként a leginkább rászoruló, hátrányos helyzetű 

térségek fejlesztésére fókuszál. 

A vidéki gazdaságra vonatkozóan azonosított szükségletek kielégítésére több 

Operatív Program is tartalmaz potenciális fejlesztési intézkedéseket jelentős 

forrásokkal. A 2007-2013-as időszak egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a 

gazdaságfejlesztés tekintetében a pénzügyi alapok szerinti területi lehatárolás 

a vidéki térségek szempontjából, több szempontból nehézkesen volt 

hozzáférhető. Alapvető érdek, hogy a vidéki térségek fejlődőképes 

vállalkozásai is élhessenek a források horizontális módszerű felhasználásának 

lehetőségeivel. 

A gazdaságfejlesztésre fordítható források egymást kiegészítő, összehangolt 

felhasználása úgy biztosítható, ha a vidéki gazdaság fejlesztése az EMVA-ból a 

Helyi Fejlesztési Stratégiák keretén belül történik, tekintettel arra, hogy ebben 

az esetben a konstrukcuiók valóba na helsi adottságokhoz, lehetőségekhez, 

szükségletekhez alakíthatók. Fentiek alapján a LEADER Helyi Fejlesztési 

Stratégiák alapján lehetőség nyílik a mezőgazdaságon kívüli mikro- és 

kisvállalkozások munkahelymegtartó és önfoglalkoztatást elősegítő 

fejlesztéseinek támogatására. 



 
 

A Helyi Akciócsoportok felkészítésüket követően jelentős helyi segítőivé 

válhatnak ezen rendszerek kialakításának és működtetésének. Ugyanezt a 

hatást erősítheti a TOP urbánus térségek együttműködésére dedikált 

forrásainak a város és vidéke közötti termelési és értékesítési kapcsolatok 

fejlesztésére irányuló célterülete. A vidéki térségekben a CLLD/LEADER 

alkalmas támogatási eszköze lehet a szociális gazdaság erősítésének is. A 

lokális turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése szintén a 

CLLD/LEADERben kapott helyet, ezáltal lehetőség nyílik e terület 

fejlesztéseinek térségi összehangolására a Helyi Fejlesztési Stratégiák keretén 

belül. 

 

A Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása során a HACS-oknak 

lehetőségük van azonos típusú kisléptékű projektek ún. koordinációs projekt, 

vagy közvetett támogatás formájában történő megvalósítására. A közvetett 

támogatás célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, 

amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem 

hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni. Az eljárástípus 

keretében a HACS, mint Közvetítő Szervezet által kiírt egyszerűsített pályázati 

feltételek teljesítése esetén juthat támogatáshoz a címzett. A Címzettek által 

elnyerhető támogatások nagyságát a HACS (Közvetítő Szervezet) határozza 

meg. 

A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak 

enyhítése: 

A szegénység enyhítését célzó innovatív, komplex, felzárkózást és befogadást 

célzó programok /projektek megvalósítása. A helyi szociális munka 

kapacitásainak erősítése, helyi szükségletekre szabott közösségi megoldások 

kialakítása. A helyi közösségek szociális érzékenységének, a generációk és a 

társadalmi csoportok kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenységek, 

szemléletformálás. Speciális, a helyi szükségletek szerinti képzések szervezése, 

készségfejlesztés tartós munkanélküliek, szegénységben élők számára, a 

munkaerőpiaci integrációt szolgáló foglalkoztatás feltételeinek támogatása. 

Gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, a 

gyakorlatorientált, a pályaválasztást megalapozó programok, gazdálkodási 

ismeretek feltételeinek megteremtése, bevezetése. Alapszolgáltatásokat 

kiegészítő települési szolgáltatások közösségi megoldásainak fejlesztése. A 

fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések, beleértve a 



 
 

lakhatást, valamint a munkavállalást elősegítő programokat. A fiatalok 

mobilitását segítő programok, képzések. A vidéki szellemi és közösségi élet 

fejlesztését, ismeretanyag átadását szolgáló programok, képzések, közösségi 

kezdeményezések, tevékenységek (táborok, kiállítások) helyi társadalmi akciók 

és humán erőforrás támogatása, a fentiekhez kapcsolódó beruházások és 

eszközfejlesztés. Kulturális (beleértve az épített környezetet) és természeti 

környezet fejlesztése, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható közösségi 

és/vagy gazdasági hasznosítása. 

A műveletek szakmai, tartalmi értékelése minden esetben a HACS kizárólagos 

feladata és felelőssége. A kiválasztási kritériumokat és a kiválasztás folyamatát 

a HACS definiálja, melyet az IH hagy jóvá.  

Alapelvek:   

Integrált, több szektort érintő fejlesztések preferálása. 

A térség szempontjából újszerű, innovatív megoldások alkalmazása. 

A projekt tartalmának és a megvalósítás módjának helyi viszonyokhoz és a 

HFS céljaihoz történő illeszkedése.   

A mérföldkövek és célok realitása, amennyiben lehetséges, mérhetősége   

Ár-érték arány, azaz a tervezett költségek és eredmények közötti egyensúly, 

költséghatékonyság.   

A fizikai és pénzügyi megvalósíthatóság és fenntarthatóság.   

A pályázó szakmai, pénzügyi alkalmassága. 

Együttműködések, kollektív fejlesztések preferenciája. 

A támogatási arányok alapesetben megegyeznek a program többi intézkedése 

azonos típusú tevékenységeinek támogatási arányával. A támogatási intenzitás 

a kedvezményezettek jogállása és a műveletek típusa (jövedelemtermelő/nem 

jövedelemtermelő) alapján központilag definiált. 

Az egy művelettípusra jutó maximális támogatás mértékét a Helyi 

Akciócsoport határozza meg. Az egy projektre jutó maximális támogatás csak 

megfelelően alátámasztott esetben haladhatja meg a HFS-re elnyert 

keretösszeg 20 százalékát illetve az 50 millió forintos felső határt (pl. komplex, 

több települést, problématerületet érintő, több éves programok esetén). 



 
 

A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak 

enyhítése: 

Javasolt fejlesztési fókuszterületek: A szegénység enyhítését célzó innovatív, 

komplex, felzárkózást és befogadást célzó programok /projektek 

megvalósítása. A helyi szociális munka kapacitásainak erősítése, helyi 

szükségletekre szabott közösségi megoldások kialakítása. A helyi közösségek 

szociális érzékenységének, a generációk és a társadalmi csoportok 

kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenységek, szemléletformálás. Speciális, 

a helyi szükségletek szerinti képzések szervezése, készségfejlesztés tartós 

munkanélküliek, szegénységben élők számára, a munkaerőpiaci integrációt 

szolgáló foglalkoztatás feltételeinek támogatása. Gyermekek iskolai és iskolán 

kívüli nevelésének fejlesztése, a gyakorlatorientált, a pályaválasztást 

megalapozó programok, gazdálkodási ismeretek feltételeinek megteremtése, 

bevezetése. Alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások közösségi 

megoldásainak fejlesztése. A fiatalok helyben tartását és a betelepülést 

ösztönző fejlesztések, beleértve a lakhatást, valamint a munkavállalást 

elősegítő programokat. A fiatalok mobilitását segítő programok, képzések. A 

vidéki szellemi és közösségi élet fejlesztését, ismeretanyag átadását szolgáló 

programok, képzések, közösségi kezdeményezések, tevékenységek (táborok, 

kiállítások) helyi társadalmi akciók és humán erőforrás támogatása, a 

fentiekhez kapcsolódó beruházások és eszközfejlesztés. Kulturális (beleértve az 

épített környezetet) és természeti környezet fejlesztése, a vidéki örökség 

megőrzése és fenntartható közösségi és/vagy gazdasági hasznosítása. 

 

Helyi gazdaság megerősítése,  

Javasolt fejlesztési fókuszterületek a vidéki gazdaság megerősítése terén:  

Mikro- és kisvállalkozások indításának és fejlesztésének ösztönzése, kisléptékű 

beruházásokkal, együttműködések ösztönzésével és a hálózatosodás 

segítésével. Kisléptékű élelmiszer feldolgozás és értékesítés ösztönzése. 

Erőforrás és vállalkozáshiányos térségekben a helyi szükségletekre építő 

gazdasági tevékenységek elindításának és fenntartásának segítése a szociális 

gazdaság eszközeivel. A helyi termelési-fogyasztási rendszerek erősítése, 

beleértve a helyi termékek fejlesztését, értékesítési csatornák fejlesztését, a 

fogyasztási kultúra befolyásolását célzó közösségi akciók támogatását, a REL 

alprogramba történő csatlakozás feltételeinek megteremtését. A helyi háztáji 

integrációs rendszerek kialakításának ösztönzése: szociális/rehabilitációs 



 
 

célból saját fogyasztásra, vagy részleges piaci kibocsátásra történő kisléptékű 

mezőgazdasági termelő tevékenység kiterjesztése, beleértve 

eszköz/anyag/épület induló támogatását, , képzést, tanácsadást, a termelés 

helyi szintű mentorálását és koordinációját. A vidéki térségek idegenforgalmi 

specifikumaira pl. a természeti környezet, gazdálkodás, hagyományok, 

gasztronómia, vidékhez köthető szabadidős tevékenységekre, sportokra építő 

turisztikai fejlesztések. Egyedi élményeket nyújtó, specifikus vendégigényekhez 

alkalmazkodó tematizált turisztikai termékcsomagok kialakítása. Turisztikai 

hálózati infrastruktúra elemek fejlesztése. Turisztikai szolgáltatások hálózatos 

fejlesztése és/vagy marketingje (tervezés, animáció, működés, promóció) és 

ehhez kapcsolódó beruházások. 

A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a 

klímarezíliencia fejlesztése: 

Javasolt fejlesztési fókuszterületek: A helyi felnőtt lakosság körében 

(különösen agrárium) végzett, klíma és környezettudatosságot fejlesztő 

szemléletformáló akciók és a helyi gyermekek klíma és 

környezettudatosságának megalapozását szolgáló tevékenységek az óvodai, 

iskolai és iskolán kívüli oktatás-nevelési lehetőségek kihasználásával. Egyéb 

kapcsolódó közösségi kezdeményezések és helyi társadalmi akciók támogatása. 

A helyi fenntarthatósági és alkalmazkodási stratégia kialakítása közösségi 

tervezéssel a széleskörű elfogadás érdekében. Szükség esetén egy-egy terület 

specifikus környezeti kihívás, vagy kezelési alternatíva alaposabb vizsgálata, 

mérése. Az élőhely és tájkarbantartáshoz szükséges, a környezeti monitoring 

tevékenységet segítő, valamint a szélsőséges meteorológiai események 

következményeinek kezelésére alkalmas műszer és eszközkapacitások 

létrehozása, ezek működtetésére helyi ökológiai szolgálatok, tudásközpontok 

kialakítása a helyi civil szervezetekre alapozva. Kisléptékű, kísérleti és/vagy 

bemutató jellegű beavatkozások megvalósítása a helyi alkalmazkodási 

terveknek megfelelően, pl. klímarezílienciát fejlesztő kultúrák, művelésmódok 

kísérleti bevezetése, helyi anyagokra/hagyományokra alapozott építészeti 

megoldások, élőhely rehabilitáció vagy kialakítás, puffer zónák létrehozása, 

kisebb vízvisszatartást szolgáló projektek. 

 

A fórum végén lehetőség volt kérdés-válaszokra a témával kapcsolatban. 

Kérdések főként arra irányultak mikor kerül véglegesítésre a VP, illetve mikor 

lehet új pályázati kiírásokra számítani. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RENDEZVÉNYEK  A TISZAZUGBAN 

 



 
 

 

 



 
 

 


