
LEADER Program 
2014-2020 



 
 

• Operatív Programok (2014-2020) 
 

- Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) 

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

- Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

- Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

- Vidékfejlesztési Program (VP) 

- Közigazgatási –és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 

 



 
Vidékfejlesztési Program (VP) bemutatása 

 
Prioritások: 

- Tudásátadás és innováció 

- Versenyképesség és életképesség fokozása 

- Élelmiszerlánc szervezése, kockázatkezelés 

- Ökoszisztémák állapotának helyreállítása 

- Erőforrás hatékonyság 

- Társadalmi befogadás előmozdítása, a vidéki térségek gazdaságfejlesztése 

 
Új Eljárásrend: 

- www.palyazat.gov.hu  oldalon kell pályázatot benyújtani, felhívások alapján 

- Támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton (ügyfélkapu, v. palyazat.gov.hu) 

- Polgári jogi alapon támogatói okirat, vagy támogatási szerződés 

- Előleg igénylés – biztosítéknyújtási kötelezettség (bankgarancia, jelzálog, biztosítás, óvadék stb.) 

- Kifizetés csak utólag tényleges teljesítés és megvalósítás után (számla, telj.ig., szállító lev. Stb.) 

 

http://www.palyazat.gov.hu/


Pénzügyi finanszírozási tájékoztató – Támogatási formák 

 

1. Kamattámogatás 

 

2. Vissza nem térítendő támogatások: 

- Alap és kiegészítő támogatások (Alap pl: erdősítés, kiegészítő: kerítés, vagy gyepgazdálkodás extenzív 

állattartással és ehhez kapcsolódóan gémeskút) 

- Egyszerűsített költségelszámolásra alapozott támogatások  (egyszerűsített, nem kell egyedi igazoló 

dokumentum a költségekhez)  

 - százalék alapú átalánytámogatás (pl személyi ráfordítás  10 %) 

 - egységköltség alapú átalánytámogatás (pl a terület, vagy állatlétszám alapú tám., pl: 35 EUR/ha) 

 - egyösszegű átalánytámogatás – üzleti tervhez kötötten (pl. FIG) 

Pályázati kiírásokban:  

- támogatási intenzitás  meghatározása 

- Elszámolható költségek (elszámolható lesz a használt eszköz, vagy a saját teljesítés) 

 

Közös Agrár Politika (KAP) – új szabályok ( SAPS, Zöldítés, FIG, Kistermelői tám., Degresszió, Nemzeti Tám.) – 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Támogatás igénylés: előleg – időközi kifizetés – záró kifizetés 



LEADER 2014-2020  

Mi a LEADER: helyi közösség által irányított helyi fejlesztés, alulról jövő kezdeményezés, egy módszer melynek 
alapja a köz, - civil, és magánszféra együttműködése egy olyan Helyi Fejlesztési Stratégia kialakítása és 
megvalósítása érdekében, amely párbeszéden és részvételen alapuló tervezési folyamat eredménye. 

 
Mit támogat: 

- Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése és helyi pályázatos megvalósítása 

- LEADER Helyi Akciócsoportok működése és térségszervezési feladatai 

- Térségek közötti és nemzetközi együttműködésen alapuló projektek 

 

LEADER HACS elismerése regisztrációhoz kötött, melynek feltételei: 

- Lakosság 10.000 – 150.000 fő 

- Finanszírozásra jogosult része vidéki településekből áll 

- Földrajzilag folytonos – egy település egy HACS 

- Döntéshozatali szint civil szféra, közszféra, vállalkozói szféra  egyenként szavazati jogok max . 49% 

 

Támogatás :  

- Stratégia elkészítéséhez  13.000 – 32.000 EUR közötti összeg két részletben (60-40%),  

- Pályázatos megvalósításhoz 470 Millió Ft (HFS mellékletét képező ütemezés szerint) 

- HACS Működéshez - jóváhagyott forráskeret alapján számított összeg (15%) 

 

 

 



Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 
Szabályok: 

- A rendelkezésre álló HFS keretösszeg max. 20%/település  a teljes programidőszak alatt 

- Vállalkozásfejlesztés esetén kizárólag mikro-vállalkozások támogathatók 

- Támogatás: - Vissza nem térítendő támogatás, kamattámogatás 

- Vállalkozásfejlesztési projektek esetén az intenzitás  a VP-ben és egyéb OP-ban szereplő arányok az 
irányadóak (pl. beruházás 50%) 

- Egyéb kedvezményezettek esetén az intenzitás  meghatározása – jövedelemtermelő fejl., vagy nem 

- A HFS megvalósítása alapján nyújtandó támogatások kis értékű (de-minimis) támogatásnak minősülnek, 
amely támogatottanként és 3 éves összesítésben nem haladhatja meg a 200 000 euró értéket.  

- Egy projekt max. 240.000 EUR (kivéve komplex, több települési, többéves projekt) 

- Használt eszköz elszámolható  (272/2014. Korm. rendeletben szabályozott módon )  

- Előleg igényelhető 

- Beruházás - 15.000 EUR  összköltség alatt átalányköltség módszer  

- Nem beruházás – egységköltség módszer 

 

A VP LEADER intézkedésének legfontosabb céljai: 

- Vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek  és szolgáltatások) 

- A vidéki térségekben a  lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének  
előmozdítása 

- A vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése 

- A helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek 
erősítése.  

 

 

 



HFS javasolt fejlesztési területek: 

1. Helyi gazdaság megerősítése 

• Mikro-vállalkozások indításának és fejlesztésének ösztönzése, - kisléptékű beruházásokkal, 

• Gazdasági tevékenységek elindításának és fenntartásának segítése a szociális gazdaság eszközeivel. 

• A helyi termelési‐fogyasztási rendszerek erősítése, 

•  A helyi háztáji integrációs rendszerek kialakításának ösztönzése, 

• A vidéki térségek idegenforgalmi specifikumaira turisztikai termékcsomagok kialakítása. Turisztikai hálózati 
infrastruktúra elemek fejlesztése 

 

2. A kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok hatásainak enyhítése 

• A szegénység enyhítését célzó, a felzárkózást és befogadást segítő programok /projektek meg valósítása 

• Gyermekek iskolai és iskolán kívüli nevelésének fejlesztése 

• Alapszolgáltatásokat kiegészítő települési szolgáltatások közösségi megoldásainak fejlesztése. 

• A fiatalok helyben tartását és a betelepülést ösztönző fejlesztések,  

• A vidéki szellemi és közösségi élet fejlesztését, ismeretanyag átadását szolgáló programok,  

• Kulturális (beleértve az épített környezetet) és természeti környezet fejlesztése, a vidéki örökség 

• megőrzése és fenntartható közösségi és/vagy gazdasági hasznosítása. 



 

 

3. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás kialakítása és a klímarezíliencia fejlesztése 

• A helyi felnőtt lakosság körében (különösen agrárium) végzett, klíma és környezettudatosságot fejlesztő 
szemléletformáló akciók és a helyi gyermekek klíma és környezettudatosságának megalapozását szolgáló 
tevékenységek. 

• A helyi fenntarthatósági és alkalmazkodási stratégia kialakítása közösségi tervezéssel a széleskörű 
elfogadás érdekében.  

• Innovációs brókertevékenység a környezetgazdálkodás területén.  

• Az élőhely és tájkarbantartáshoz szükséges, a környezeti monitoring tevékenységet segítő, helyi ökológiai 
szolgálatok, tudásközpontok kialakítása a helyi civil szervezetekre alapozva 

• Kisléptékű, kísérleti és/vagy bemutató jellegű beavatkozások megvalósítása 

 

4. Innovatív aprófalu kísérleti program 

• Az aprófalvak fennmaradását szolgáló, a helyi lakosság megélhetésének új, fenntartható formáinak 
kialakítását és megerősödését segítő fejlesztések 

 

 



LEADER kapcsolódása egyéb operatív programokhoz 

 

Tekintettel a LEADER források korlátosságára a HFS‐ben a kiegészítő jelleget hangsúlyosan kell kezelni. Olyan 
beavatkozásokat célszerű tervezni, amelyek katalizátorként működnek és megsokszorozzák a fő 
programokból finanszírozott fejlesztések hatásait. Az első szándékú közvetlen beruházások helyett azok 
létrejöttét és működését elősegítő fejlesztéseket generálni! 

 

EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) 

1.7-es intézkedése  -  Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése 
  

Célja:  Kiegészítő jellegű az LHH járások  HFS  társadalmi felzárkózás  céljainak megvalósítására 

Feltétel: Illeszkednie kell a HFS-hez, valamint min. 1  települési esélyegyenlőségi pr. Végrehajtásához 

Tevékenységek: 

• Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése  

• Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése  

• Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi tudástőke 
növelése)  

• Közösségépítés és -megtartás, építve az 1.3 intézkedésben kialakított módszertanra és mentorhálózatra  

• A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés)  

Kedvezményezettek: Helyi akciócsoportokon keresztül a helyi közösségek (költsvet. Szerv, nonprofit szerv.)
  

 



Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

 

6.1.1 Üzleti Infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 

Helyi gazdaságfejlesztés 

- a Vidékfejlesztési Program (VP) intézkedéseivel összhangban 

- a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott 
továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg (10.000 fő feletti 
településeken) 

- tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás ~agrárlogisztika 

- helyi piacok fejlesztése 

 

6.8 Foglalkoztatás –növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 

 

Cél:  A TOP keretében megvalósuló helyi gazdaságfejlesztési akciókhoz kapcsolódva a helyi erőforrás áramok 
optimalizálása. Foglalkoztatási paktumokban való aktív  közreműködés. 

 

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések 

- megyei foglalkoztatási stratégia tervezés, 

- a partnerség és az együttműködést szervező szervezet kialakítása és működtetése, 

- TOP 1.1 és TOP 6.1.1. intézkedésekhez kapcsolódó megyei szintű képzési, foglalkoztatási, egyéb ESZA 
típusú tevékenységek 

- képzési- és bértámogatás 

 

 



Fiatal gazda Tematikus Alprogram (FIG) 

 

Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 

 

Feltételek: 

- 18 éves elmúlt, de max. 40 éves 

- Első ízben indít mg-i vállalkozást 

- Államilag elismert mg-i ismeretekkel rendelkezik 

- Legalább 6.000, de max. 25.000 STÉ értékű termelési potenciál (pl. földhasználóként be van jegyezve) 

- Kötelező képzésen vesz részt 

- Üzleti terv  (5 évre) és annak megvalósítása  

- 4. év elejére főállású egyéni vállalkozó 

- 4. évben – előző évi bérminimumnak megfelelő jöved. Mg-i tevékenységből 

Támogatás: vissza nem térítendő, 40.000 EUR (két részletben 75% -25%) 

Előnyök:  

- elkülönített forráskeret egyes műveleteken belül (pl. kertészeti ágazat fejlesztése) 

- magasabb támogatási intenzitás egyes műveletek esetén (pl. vízgazdálkodási ágazat fejl. plusz 10%),  

- többletpontszám intézkedéseknél (pl. ökológiai gazdálkodásra való áttérés) 

 



Rövid Ellátási Lánc Tematikus alprogram (REL) 

 

Mi a REL:  

Termelői együttműködésen alapuló, a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi kapcsolatot felhasználó, 
maximum 1 közvetítő közbeiktatott, rendszeres értékesítést végző ellátási lánc. 

Formái: 

- Önálló alanyisággal rendelkező szervezet 

- Csoport alkotta konzorcium 

Mit támogat: 

1. Lépcső 

- Közös értékesítési csatornák fejlesztésére csoport megalakítása 

- Tervezési, előkészítési költségek (tagtoborzás, üzleti tervkészítés) 

 2. lépcső 

- Üzleti terv megvalósítása 

- Szervezési költségek, képzések 

- Működés (önellenőrzési rendszer, minőségi rendszer bevezetése) 

- Egyedi projektek támogatása (közös piac megjelenéséhez gépek, berendezések, védjegyek, szoftverek, 
általános költségek 

- Promóció (közösségi marketing eszközök) 

Csoport: min. 5 mikro-vállalkozás mg-i termelő, és egy piacszervező 

Támogatás: vissza nem térítendő, 3 évre, költségkategóriánként 90%, illetve 40-50% 

 

 

 

 

 



Közvetítőn keresztül 

Hagyományos Vendéglátás, kiskereskedelem 

Modern Intézményi étkeztetés 

Házhoz szállítással 

Hagyományos Házaló értékesítés, mozgó bolt 

Modern Doboz rendszer, webes kereskedelem 

házhozszállítással 

Nyitott gazdaságban 

Hagyományos  Bolt a gazdaudvaron, szedd magad, falusi 

vendégasztal 

Modern Közösség támogatta mezőgazdaság 

Értékesítési ponton 

Hagyományos piac, vásár, kitelepülés 

Modern termelői piac, fesztivál, automata, 

gazdabolt 

Termelő és termelők csoportosulása leginkább 
közismert formái: 



 
Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület 
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. 

Tel: 42/781-120 
munkaszervezet@nyirsegleader.eu 

 


