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Cserhátalja LEADER Helyi 
Akciócsoport*LEADER LAG 

 

 
 

EMLÉKEZTETŐ  

A KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS (CLLD) KONFERENCIÁRÓL ÉS AZ ELARD 
(EURÓPAI LEADER SZÖVETSÉG) KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 
Dátum és Időpont: 2014. 05. 28-29. 09.30-17.30 h 
Helyszín: A Cseh Köztársaság Brüsszeli EU Képviselete (ELARD Iroda), 60. Rue de Trone, 
Brüsszel, Belgium 
 

Jelenlévők: A jelenléti ív szerint, ebből magyar szakértők 
1. Parizán Anna tanácsos, VM Vidékfejlesztési Főosztály (VFF),  
2. Dr. Dobó Kata, Elnök, Déli Napfény Egyesület (LEADER HACS), Szeged, az MNVH 

LEADER Szakosztály képviselője 
3. Dr. Hajas Pál, a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (CSVE) elnöke (egyúttal az ELARD 

Tanács tagja és az MNVH LEADER Szakosztály képviselője) 
 
Napjaink rendkívül fontos vidékfejlesztési kérdése, hogy a 2014-2020. ciklusra allokált források 
milyen formában kerülnek a vidéki szereplőkhöz, mi lesz a sorsa Magyarországon a LEADER helyi 
akciócsoportoknak, részesül-e a magyar vidék a CLLD-formában allokált forrásokból, stb., stb. 
Ezeket a témákat tekintette át 2014. május 28-án Brüsszelben az ELARD által szervezett 
nemzetközi konferencia, majd 29-én az ELARD közgyűlése. 
 
A CLLD fórum módszertani és aktuális információkat adott. Mindenekelőtt a „Leader as a part of 
the new CAP” azaz a LEADER mint az új Közös Agrárpolitika része című előadást kell 

elemeznünk, amelyet az 
Európai Bizottság 
Mezőgazdasági Főigazgatóság 
(DG AGRI) H.1. osztályának 
munkatársa, Karolina 
JASINSKA-MÜHLECK tartott. 
Az előadó a  

• LEADER-nek az új KAP-
on belüli jelentőségét 

• IV. tengely legfontosabb 
változásait mutatta be a 
LEADER CLLD 
irányban, valamint 

• elmagyarázta, hogy a 
LEADER miként 
« programozható » arra, 
hogy elérje a kívánt 
hozzáadott értéket. 

 
A jelen összefoglalóban 

terjedelmi és időkorlátok miatt nincs lehetőség az előadások részletes ismertetésére, ezért a 
legfontosabb szemelvényekre térünk ki. Ezek : 
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A stratégiai kapcsolatrendszer (1. ábra) az Europa 2020 programra épül, amelyben az új KAP az 
élelmiszertermelést, az erőforrások menedzselését, a klímaváltozással kapcsolatos teendőket és a 
kiegyenlített területfejlesztést testesíti meg. Nos, a LEADER elemeit ebben kell majd keresgélni... – 
több, de inkább kevesebb sikerrel. Eközben az Európai Innivációs Partnerség önálló és 
meglehetősen domináns helyet foglal el, kapcsolódva a KAP II. pillérhez és a Horizon 2020 K+F 

intézkedéscsomaghoz. Ez utóbbi elem a Lisszabonni szerződésre épül. 
 
A EC bizottsági előadó felvillantotta a LEADER hiányosságait is. Pl. :  

 a LEADER túlzott merevsége a CLLD tipusú mozgalmakban 

 a helyi fejlesztési stratégiák (HFS) esetenként alacsony színvonala 

 egyes akciócsoportok korlátozott képessége a HFS végrehajtására 

 a partnerek közötti funkcióbeli tisztázatlanságok 

 a magánszektor túlzottan visszafogott részvétele a LEADER programokban 
 
Mire számíthatunk egy ilyen 
prezentáció láttán? Úgy tűnik, hogy 
négy eredményes ciklus után 
leáldozóban van a LEADER csillaga? 
Nézzük: 

1. A HFS lesz a központi 
eszköze a helyi 
vidékfejlesztési aktivitásnak 

2. Világos előirányzatok a HFS 
elemeit tekintve 

3. A HACS-ok megkapják a 
minimális feladatlistát 

4. Nagyobb figyelem az 
animációra és a résztvevők 
képzésére 

5. A magánszektor 
részvételének erősítése 

6. A több alappal finanszírozott 
stratégiák megjelenése 
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További szigorító új elemek: 

 Egyszerűsített (és csökkentett?) költségek 

 A lakosság szélesebb körű bevonása 

 A vidéki térség jobb, szakszerűbb meghatározása 

 A nemzetközi együttműködési projektek felülvizsgálata 

 A LEADER intézkedések EU finanszírozási rátája 80 és 90% 

 Minimum 5% vidékfejlesztési forrás elkülönítése a LEADER-re 
 
Mindezek elérését szolgálja a helyi igényekhez való jobb közelítés, az eljárási szabályok 
minimalizálása, a résztvevők 
képzésének szorgalmazása, a 
feladatmegosztás optimalizálása, az 
adminisztrációs költségek minden 
szinten megvalósuló csökkentése, 
az innovációnak sokkal nagyobb tér 
biztosítása, a nemzeti 
társfinanszírozás biztosítása, a 
megvalósítás hatékonyabbá tétele. 
 
A CLLD jobb megismerését 
szolgálja egy EU kézikönyv 
elkészítése, amelyet Paul Soto, a 
FARNET munkatársa adott elő. Nála 
ismét megjelennek az EU 
Számvevőszék LEADER-rel 
kapcsolatos kritikái és a CLLD 
irányába ható tendenciák. A 
koncepció hivatkozik az EU-ban 
megoldatlan problémákra, a globalizációból eredő kihívásokra, az elöregedésre, a migrációra, a 
környezeti fenntarthatóságra, a növekvő egyenlőtlenségre. Utal az Európában tapasztalható 
szétszakadásra, távolodásra és az igények pontosabb felmérésének szükségességére. Erre kíván 
jobb választ adni a CLLD-re alapozott vidékfejlesztés. De hangsúlyozottan figyelni kell a döntési 
folyamatok és a végrehajtás állandó figyelemmel kísérésére! 
 
Mit látunk eközben Európában? 
 

A Cseh Köztársaságban kifejezett optimizmus övezi a CLLD várható alkalmazását. Ebben 

a folyamatban elsődleges szerepet szánnak a HACS-oknak, amelyet támogatnak az 
önkormányzati szövetségek, a régiók szövetsége, a városok szövetsége és a LEADER 
egyesületek nemzeti hálózata. Csehországban egyébként megmarad az egész országot lefedő 
LEADER szervezettség. 
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Svédországban a már megszokott módon a CLLD a LEADER módszert alkalmazva a négy 

EU pénzalapból gazdálkodik majd és ez óriási esélyt ad a vidéknek! Különös hangsúlyt fektetnek a 
kisvállalkozások és az induló vállalkozások támogatására, az eljárásrend egyszerűsítésére. A 
program menedzselése viszont megyei szintről a svéd agrárszövetséghez kerül. 2014. 
szeptemberében 20,000-30,000 euró támogatást kapnak a stratégiát készítő közösségek. 
Várhatóan 2015. júniusában kezdődik meg a CLLD/LEADER közösségek jóváhagyása. 
 

Finnországban már a 2007-2013. 

ciklusban a Vidékfejlesztési Alap mind a 
négy tengelyében alkalmazták a LEADER 
módszert. Emellett a programban (és a 
HACS-okban) részt vevő önkormányzatok 
adták össze a LEADER fejlesztések 
pénzalapjának 20%-át. 
 
A 2014-2020. ciklusban Finnországban 
sokkal erősebben szövik össze a vidéket és 
a városokat. Ez a szándék egybeesik az 
önkormányzati átszervezéssel, amelyben 
az eddiginél nagyobb, koncentráltabb 
önkormányzati körzeteket hoznak létre. 
Ezáltal bevonják a Regionális és a Szociális 
alapokat is az egységes vidékfejlesztésbe 
és hangsúlyosan integrálják a városi és 

vidéki térségeket. 
 
Tehát az új finn koncepció a városok aktivizálására épül. Ún. „Növekedési Megállapodásokat” 
kötnek, a strukturális alapokból 5%-ot 
elkülönítenek és a CLLD 
alkalmazásával kívánják elérni a 
szociális felzárkózást! Eközben a vidéki 
és a halászati akciócsoportok mellett 
Finnországban már megjelentek a 
városi HACS-ok is!  
 
Magyarország vidékfejlesztési terve 
igencsak lehangoló a jelenlegi 
állapotában. Az élelmiszer-termelés 
irányába való eltolódás mellett 
sajnálatos a vidék várható háttérbe 
szorulása azáltal, hogy sem a 
LEADER, sem a CLLD nem 
alkalmazhat többalapú finanszírozást. 
A tervezett források drámaian 
csökkennek, 752 millió euróról kb 170 
millió euróra. Íme a VM prezentáció 
erre vonatkozó diaképe: 
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A tanácskozásokkal kapcsolatos további prezentációk 2014.06.04-től letölthetők a 
www.cserhatalja.eu és a www.euragro.hu oldalakról. 
 
Készítette: 
 
Dr. Hajas Pál       Dr. Dobó Katalin 
Elnök, Cserhátalja V.E. Kozárd, (ELARD Tanács tag) Elnök, Déli Napfény V.E., Szeged 
2014. 05.30.       2014. 05.30. 
 

http://www.cserhatalja.eu/
http://www.euragro.hu/

