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A kiadvány célja

Kiadványunk bemutatja a LEADER szemléletet, és körülírja szerepét a vidéki közös-
ségek fejlesztésében. Kiemel néhány fontosabb elvi és gyakorlati tudnivalót annak 
érdekében, hogy helyi alkalmazása minél szervesebben illeszkedjen az Európai Unió 
(EU) vidékfejlesztési stratégiájához.

Tartalma a következô témák köré épül fel:

1. A LEADER koncepciója

2. A LEADER szemlélet alappillérei

3. A LEADER története

4.  A LEADER mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelye

5. A LEADER jogszabályi háttere

6. A támogatás-igénylés módja

7. LEADER Helyi Akciócsoportok elérhetôségei

A tájékoztatás minden vidéki érintettnek szól, aki részt vesz a tágan értelmezett vi-
dékfejlesztésben: települési önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak, 
nonprofi t és társadalmi szervezeteknek, vállalkozásoknak, gazdálkodóknak, vagy 
akár érdeklôdô magánszemélyeknek. Mindegyiküknek megvan a helye, és meglehet 
a saját szerepe, teendôje a LEADER-ben. 

Célunk, hogy minél több szereplô átlás-
sa, mi a LEADER, és hogyan ültethetôk 
át elvei a gyakorlatba, illetve hogy meg-
mutassuk a helyi közösségeknek: a 
LEADER valódi lehetôséget jelent szá-
mukra a kezdeményezés megragadásá-
ra, a térségek jövôjének alakítására, a kö-
zösségi ügyekben való aktív részvételre. 
S nem mellékesen arra, hogy projektgaz-
daként részesüljenek a 70 milliárd forintos 
uniós forrásból, így közvetlenül érzékelve 
a közös gondolkodás egyéni hasznát.
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A kiadvány célja

Természetesen a terjedelem 
nem teszi lehetôvé, hogy a 
LEADER minden egyes vonat-
kozását szemléltessük, de erre 
nincs is szükség, hiszen az 
ÚMVP hivatalos honlapján, a 
www.umvp.eu oldalon, illetve a 
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium (FVM) és a 
Mezôgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (MVH) honlapjain 
(www.fvm.hu és www.mvh.gov.hu) 
minden információ részletekbe 
me nô en hozzáférhetô. Amennyi-
ben mégis olyan kérdése merülne 
fel, Tisztelt Olvasó, mely re nem ta-
lál választ, kérjük, for dul jon 
LEADER Helyi Akciócsoportjának 
munkaszervezetéhez, vagy írjon 
e-mailt a leader@umvp.eu címre. 

Reméljük, kiadványunk segít sé gé vel 
sikerül jobban megismernie a 
LEADER programot, és – ha eddig 
nem lett volna közvetlenül érintve – a 
szemléletet elsajátítva Ön is tevékeny 
tagjává válik helyi közösségének, for-
málójává térsége jövôjének!

Jó olvasást, eredményes térségfejlesztést és sikeres pályázást kíván 

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 

és az Ön LEADER Helyi Akciócsoportja
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A LEADER koncepciója

Mi is ez a LEADER?

A LEADER francia betûszó (Liaison Entre Actions pour le Developement de 
l’Economie Rurale), ami a következôt jelenti: közösségi kezdeményezés a vidéki 
gazdaság fejlesztéséért.

Mivel egyaránt érzékelteti a program törekvéseit az uniós vidékpolitikai irányzatokon 
belül, egykori kísérleti jellegét, illetve betöltendô szerepét a vidéki közösségek éle-
tében, talán nem felesleges a leader [ejtsd: líder] angol szó magyar jelentéseirôl is 
szólni: 1. vezetô, 2. elöl lévô, utat mutató, 3. kezdeményezô, irányító. 

Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gaz-
dasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elô a fenn-
tartható fejlôdést Európa vidéki területein. Az akkori tizenöt uniós tagállam célja az 
elszegényedô és elöregedô vidéki térségek további leszakadásának megállítása volt, 
és a lassan két évtizedes gyakorlat – az azóta csatlakozott további 12 országban is 
– igazolni látszik a program létjogosultságát.

A LEADER a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek ösz-
szefogására épít, közösségeik kezébe tényleges döntéshozatali jogkört ad. 

Területalapú megközelítés

LEADER
térség

Átlátható nagyságú 
terület

Egyneműség 
és összetartás

Közösségtudat 
és hagyományokKözös szükségletek 

és elvárások

Egy irányba mutató 
kritikus tömeg

Előre nem 
meghatározott 

térségek

10.000–100.000 fő 
közötti lakosságszám
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A LEADER koncepciója

Földrajzilag összefüggô, 10 és 100 ezer közötti lakosságszámú településcsoporto-
kat hoz létre az érintettek által kidolgozott térségfejlesztési stratégiák megvalósítá-
sára. Az addig szimplán egymás mellett élô, bizonyos szempontokból alá- és fölé-
rendeltségi viszonyok közepette dolgozó szereplôk egyenrangú partnerekké válnak, 
hogy közösen alakítsák térségük jövôjét.

Az Európai Unió 500 milliós lakosságának több mint fele él vidéki területeken 
(10 000 fônél kevesebb lélekszámú, vagy 120 fô/km2-nél kisebb népsûrûségû te-
lepüléseken), ami a földrész összterületének 90%-át jelenti. Európa vidéki térsé-
gei azonban nagyon különbözôek: ez a felismerés biztosította a LEADER térnye-
rését, miszerint a fejlesztési stratégiák hatásosabbak és hatékonyabbak, ha helyi 
szinten az ottani szereplôk határozzák meg, majd alkalmazzák azokat. A LEADER 
alapjait a tiszta, átlátható döntési folyamatban, az érintettek együttmûködésében 
és a jó gyakorlatok átadásához szükséges infrastruktúra kialakításában találhat-
juk meg. 

A LEADER és a ha-
gyományos vidék fej-
lesz té si politika in téz-
ke dé sei kö zött a kü-
lönb ség az, hogy az 
elôbbi abban nyújt 
i rány mu ta  tást, „ho-
gyan” lehet elérni a 
kí vánt célt, nem pedig 
elôírja, „mit” kell tenni. 
A helyi részvétel, a va-
lódi összefogás és 
együtt gondolkodás, 
ami más hol esetleg ki-
e gé szí tô jelleggel jele-
nik meg, itt a mû ködés 
fô sajátossága – ezért 
is nagyobb a program 
je len tô sé ge annál, mint 
amit a for rá sok ból való 
ré sze se désébôl kö vet-
kez tet hetnénk.
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A LEADER alappillérei

Hét fô jellemzôvel lehet összefoglalni a LEADER megközelítést, amelyeket egy 
összefüggô eszközrendszerként kell értelmeznünk. Ezek pozitív kölcsönhatásban 
vannak egymással, mindegyik kiegészíti a másikat, ezáltal tartós hatást gyakorolva 
a vidéki térségek fejlôdési dinamikájára, nemkülönben a helyi szereplôk probléma-
felismerési és -megoldási képességére.

1. Területalapú fejlesztés
A területalapú megközelítés a kisebb, homogén, gazdasági és társadalmi szempont-
ból egyaránt összetartozó térségeket tekinti a vidékfejlesztés célterületének, ame-
lyeket gyakran egy tôrôl fakadó hagyományok, helyi identitás, az összetartás szel-
lemisége, illetve közös szükségletek és elvárások jellemeznek. Az ilyen közegben 
született stratégia kidolgozása során könnyebb a helyi erôsségek és gyengeségek, 
veszélyek és lehetôségek feltérképezése, a helyi adottságok felismerése és a fenn-
tartható fejlôdés szempontjából legfontosabb célok azonosítása. 

2. Alulról építkezô megközelítés
A LEADER leginkább egyedi jellemzôje. A helyi szereplôk részt vesznek a stratégiá-
ról való döntésben és térségük elsôdleges fejlesztési irányainak meghatározásában. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a lentrôl felfelé építkezô megközelítést nem a nemzeti 
és/vagy regionális hatóságok által alkalmazott fentrôl lefelé történô megközelítés el-
lenpólusaként kell felfogni, inkább össze kell hangolni mindezeket, és együtt dolgoz-
ni, hogy hatékonyabb, minél átfogóbb eredményt lehessen elérni.

3. Háromoldalú partnerség: a vállalkozói, civil- és közszféra
A „helyi fejlesztési társulás”, úgynevezett helyi akciócsoport (HACS) létrehozása és 
mûködtetése a LEADER szemlélet eredeti és fontos jellemvonása. A HACS feladata, 
hogy felvázolja és megvalósítsa a helyi fejlesztési stratégiát, döntéseket hozva a források 
megtervezésérôl, felhasználásáról és kezelésérôl. Azért lehetnek eredményesek, mert

•  összegyûjtik, egyesítik és ösztönzik az elérhetô emberi erôforrásokat a közszfé-
rából, a magán-, a civil- és az önkéntes szférából;

•  a kapcsolódási pontok felismerésével, közös projektek és több szektort érintô akci-
ók révén összehozzák a helyi résztvevôket, így megvalósul a térségi összhang és 
elérhetô a gazdasági versenyképesség növeléséhez szükséges kritikus tömeg;

•  folyamatos konzultáció segítségével elôsegítik a kooperációra való nyitottság 
elterjedését, a különbözô vidéki szereplôk közötti párbeszédet, akiknek gyakran 
kevés tapasztalatuk van az együttmûködésben;

•  támogatják az alkalmazkodás folyamatát a mezôgazdasági ágazat változása-
ihoz (például minôségi termékek elôállításával, élelmiszerláncok létrehozásá-
val), a vidéki gazdaság sokrétû kihívásaihoz, a környezettudatos életmódhoz.
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A LEADER alappillérei

Ôk döntenek a helyi vidékfejlesztési stratégia fô irányairól, részletes tartalmáról, majd a 
támogatandó projektekrôl is. Tapasztalt és gyakorlott csapattagokkal, illetve a szüksé-
ges döntéshozatali hatáskörrel felruházva a HACS egy olyan szervezeti modellt képvi-
sel, amely képes pozitívan befolyásolni a térségfejlesztés összetett folyamatait. Az üz-
leti és civil partnerek minimális részvételi aránya a HACS-ok döntéshozó testületeiben 
az 1268/1999/EK tanácsi rendelet 62. cikkének d) pontja értelmében legalább 60%.

4. Innováció
Az innováció – lehetô legszélesebb értelmezési tartományában – jelentheti egy új termék, 
új folyamat, új szervezet vagy egy új piaci stratégia bevezetését, ami egyaránt érvényes a 
falusi és városi térségekre. Abból adódóan, hogy a vidéki térségeknek kis népsûrûségük 
és alacsonyabb színvonalú infrastruktúrájuk van, kevesebb a kapcsolatuk a kutatási és 
fejlesztési központokkal, nehezebb lehet számukra az innovatív megoldások fellelése és 
alkalmazása. Ezt segíti elô a térségek közötti tapasztalatcsere, a máshol mûködô jó gya-
korlatok átvétele, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiaknázása.

5. Integrált ágazatközi megközelítés
A LEADER nem egy ágazat fejlesztési programja: a helyi fejlesztési stratégiának több 
ágazatra kell kiterjednie, a tevékenységek számos formáját együtt kezelve. A helyi akci-
ókat és projekteket tehát úgy kell összekapcsolni és koordinálni, mint egy összetartozó 
egészet. Az integráció mindemellett érinthet egyetlen ágazatban megvalósuló fejleszté-

A LEADER hét fő jellegzetessége

A LEADER 
megközelítés

Alulról építkező 
gondolkodásmód

A helyi vállalkozói, 
civil- és közszféra 

partnersége: a HACS

Integrált ágazatközi 
megközelítésInnováció, újszerűségKooperáció

Hálózati működés

Területalapú fejlesztési 
stratégiák
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seket, de a környezeti kölcsönhatásokat, a különbözô érintett gazdasági, társadalmi, kul-
turális szereplôk és ágazatok közötti kapcsolatokat mindig célszerû fi gyelembe venni.

6. Hálózati mûködés
A hálózati mûködés magában foglalja az eredmények, tapasztalatok, eljárások és mód-
szerek cseréjét az EU-n belüli LEADER akciócsoportok, vidéki térségek, közigazgatási 
és a vidékfejlesztésben érintett egyéb szervezetek között, függetlenül attól, hogy közvet-
lenül LEADER kedvezményezettek-e. A hálózati mûködés a jó gyakorlatok átadásának, 
az innováció elterjesztésének és az egymás iránti nyitottságra való építésnek az eszkö-
ze. Mivel kapcsolatot, mûködô összeköttetést alakít ki az emberek, a projektek és a vidé-
ki térségek között, segíteni tud bizonyos vidéki régiók elszigeteltségének lebontásában.

7. Kooperáció
A kooperáció továbbmegy, mint a hálózati mûködés: feltételez egy helyi akciócsoportot, 
amely közös projektet vállal fel egy másik régió vagy tagállam LEADER-csoportjával, illet-
ve egy hasonló megközelítést alkalmazó csoporttal az unión kívüli országokból. Lehetôvé 
teszi számukra, hogy külsô tapasztalatok és értékek bevonásával adjanak választ bizo-
nyos problémáikra, vagy aknázzák ki elônyös adottságaikat. Egy példa: közös marketing-
stratégia kidolgozása olyan térségekkel közösen, ahol hasonlóak a természeti adottsá-
gok, a jellegzetes termékek vagy a turisztikai jelentôséggel bíró kulturális értékek. 

A Helyi Akciócsoport

Helyi 
Akciócsoport

Vállalkozások és 
érdekképviseleteik, 

szövetségeik

Helyi polgárok és 
szerveződéseik 
(egyesületek, 
alapítványok)

Környezetvédelmi 
szervezetek

Helyi önkormányzatok 
és intézményeik

Kulturális és 
közösségi 

szolgáltatók

Külső hálózatok, 
kutatás
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A LEADER története

LEADER I (1991–1994)

Az elsô LEADER program 217 helyi akciócsoportot aktivizált, akik saját – összesen 
367 000 km2-nyi területû – térségeikben tevékenységek széles skáláját támogatták. 
Ilyen tevékenységtípusok voltak például a vidéki turizmus szálláshelyeinek és szol-
gáltatásainak bôvítése, képzési programok, kisipari tevékenységek, kisvállalkozások 
fejlesztése és a mezôgazdaság mellett egyéb jövedelemszerzési lehetôségek fel-
tárása. A program 400 millió ECU-vel gazdálkodhatott. A Bizottság felismerte, hogy 
a LEADER program keretében támogatott intézkedések hatékonysága javul, ha azt 
decentralizáltan, a helyi erôkre támaszkodva tervezik és hajtják végre.

LEADER II (1995–1999)

A LEADER I sikerére alapozva a LEADER II-re az elôzô idôszakban elkülönített ösz-
szeg több mint négyszeresét, 1,755 milliárd eurót juttattak. Céljai részben megfeleltek 
a LEADER I pr io-
ri tá sa   i nak, de na-
gyobb hang súlyt 
kapott az in no vá-
ció, illetve a helyi 
emberek, kö zös-
sé gek aktivizálá sa 
és képzése annak 
érdekében, hogy 
azok mindinkább 
bekapcsolódjanak 
a helyi fejlesztési 
f o l y a m a t o k b a . 
1998-ra 850 helyi 
akciócsoport és 59 
egyéb sze rep lô vált 
a LEADER II prog-
ram aktív részévé a 
Európai Unión be-
lül, 1 375 144 km2-
re kiterjedô akcióte-
rületen.
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A LEADER története

LEADER+ (2000–2006)

A LEADER+ továbbra is kísérleti programként szolgált az integrált, fenntartha-
tó fejlesztés új megközelítésének alakításához és teszteléséhez, így járulva hoz-
zá az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának formálásához, kiegészítéséhez, 
megerôsítéséhez. Újabb egyedi vonása a vidéki térségek közösségi részvétellel 
kialakított integrált vidékfejlesztési tervének széles körû, helyi partnerségre alapo-
zott megvalósítása. A vidékfejlesztés új modellje a kialakult LEADER-kapcsolatok 
hálózatán keresztül mindenki számára elérhetôvé vált. Teljes akcióterülete elérte az 
1 577 386 km2-t, költségvetése közel 2,5 milliárd eurót tett ki, három fô célterületét 
pedig a következôk alkották:

•  horizontális partnerségen és alulról jövô kezdeményezéseken alapuló kísérleti 
jellegû integrált fejlesztési stratégiák létrehozása vidéki térségek fejlesztésére,

•  vidéki térségek közötti együttmûködések fejlesztése országon belül és határo-
kon túl,

•  a szereplôk közötti kapcsolatrendszer fejlesztése.

LEADER (2007–2013)

Hogy a mezôgazdasági te vé-
keny ség tôl független vidékfej-
lesztés egyre fontosabb ele-
me a Közös Agrárpolitikának, 
mi sem mutatja jobban, mint 
a LEADER forrásainak növe-
kedése. A 27 tagállam immár 
13,78 milliárd eurót juttathat 
a helyi akciócsoportoknak, 
hogy saját belátásuk szerint, 
de természetesen elfogadott 
stratégiájuk mentén dönthes-
senek a források felhaszná-
lásáról. Ennél nem kevésbé 
fontos, hogy minden nemzeti 
vidékfejlesztési program-
ban helyet kellett biztosítani 
a négyes tengelynek, azaz 
a LEADER programnak.
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A LEADER Magyarországon

A kezdeményezés Magyarországon elsôként 2002 és 2004 között, a Kísérleti 
LEADER Program formájában valósult meg, melynek célja a LEADER szemlélet 
bevezetésének elôkészítése, valamint a tapasztalatszerzés támogatása volt he-
lyi, regionális és nemzeti szinten. A résztvevôk egy közös felkészítô képzésen vet-
tek részt, majd összeállították és megvalósították helyi vidékfejlesztési terveiket. 
A program célcsoportjai a nagycsaládosok, a roma–nem roma együttmûködések, 
valamint a helyben tartandó vidéki fi atalok voltak. Összesen 12 vidékfejlesztési 
programot hajtottak végre a csoportok, melyek keretében 270 projekt részesült tá-
mogatásban.

Az FVM 2004-ben határozott 
a vidéki közösségek számá-
ra jelentôsebb önállóságot 
biztosító LEADER+ Program 
elindításáról az Agrár és Vi-
dékfejlesztési Operatív Prog-
ram keretein belül. Felhívására 
a vidéki területeken található 
3034 jogosult településbôl 2332 
hozott létre 186 helyi vidékfej-
lesztési akciócsoportot. Közülük 
a program keretében 70 vidéki 
közösség, azaz 960 település 
részesült összesen 25 millió euró, 
azaz 6,7 Mrd Ft támogatásban, 
melynek 25%-át a Magyar Állam, 
75%-át pedig az Európai Unió fi nan-
szírozta. A csoportok által lefedett 
terület több mint 29 000 km2, az or-
szág 31%-a, az itt élô összlakosság 
pedig 1,6 millió fô, vagyis a magyar 
népesség 16%-a volt. A támogatási 
keretösszeg nagy részét a helyben 
készült fejlesztési terv alapján meghir-
detett helyi pályázati felhívások révén 
az akciócsoport területérôl pályázók 
projektjeinek támogatására fordították. 
A pályázati felhívásokra összesen több 
mint 3600 projektterv érkezett, melyek 
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közül mintegy 2700 részesült támogatásban. Legtöbbjük központi eleme a turiz-
musfejlesztés, a térségi együttmûködések fejlesztése, a kulturális örökség védel-
me és a hagyományôrzés, a természeti értékek megóvása, a munkahelyteremtés, 
valamint a helyi gazdaság élénkítése, elsôsorban helyi termékek elôállítása és 
piacra juttatása révén.

A 2007 és 2013 közötti idôszakban merôben új elvek érvényesülnek a vidéki 
térségek támogatásában, ugyanis a teljes vidékfejlesztési koncepció LEADER 
alapokra helyezôdik és a szubszidiaritás elve1 válik uralkodóvá. A program 
növekvô jelentôségét, az általa közvetített szemlélet kiterjesztését jól jelzi, hogy a 
LEADER+ 7 milliárdos forrását az ÚMVP IV. tengelye megtízszerezte: a 2007–13 

közötti idôszakban már több mint 
70 milliárd forintot fordíthatnak az 
akciócsoportok a helyi fejlesztési 
elképzelések megvalósítására. 
2007 ôszén, a regisztrációs fo-
lyamat végeztével országszer-
te 96 helyi közösség alakult, 
az összes LEADER részvételre 
jogosult település részvételével, 
ami szám szerint 3020 falut és 
kisvárost jelent. A közösségek 
2008 januárjában kezdték meg 
helyi stratégiaalkotó munkáju-
kat, melynek eredményekép-
pen a 2008. szeptember 26-i, 
hagyományteremtô Magyar 
Vidék Napján az ÚMVP Irá-
nyító Hatóság mindegyiküket 
LEADER Helyi Akciócsoporttá 
avatta.

1  A szubszidiaritás az Európai Unió mûködésének egyik legfontosabb alapelve, mely szerint minden döntést 
a lehetô legalacsonyabb szinten kell meghozni, így a döntéseket és a végrehajtást arra a területi szintre kell 
helyezni, amely a legnagyobb rálátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához.
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A LEADER mint 
az ÚMVP IV. tengelye

Az EU-tagsággal új távlatok nyíltak meg a magyar mezôgazdaság és vidékfejlesztés 
elôtt. Hazánk a csatlakozással olyan mértékû támogatási forrásokhoz jutott, melyek 
korábban nem látott fejlôdést indíthatnak el Magyarország vidéki területein. 

Az Európai Mezô gaz da sá gi és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) az Európai Unió 
2007 és 2013 közötti idôszakának agrár- és vidék-
fejlesztésre fordítható 
forrásait öleli fel, ennek 
Magyarországon felhasz-
nálható részét az ÚMVP 
tartalmazza. Az ÚMVP 
keretében hazánkban 
mintegy 1300 milliárd forint 
áll rendelkezésre, s ennek 
17%-a fordítható közvet-
lenül vidékfejlesztési célok 
megvalósítására. A támoga-
tások nagyban hozzájárulnak 
a vidéki életminôség javítá-
sához, ösztönzik a verseny-
ké pes jö ve de lem szer zé si le-
he tô sé gek kialakulását, nö ve-
lik a foglalkoztatást, elô segítik 
a gazdaság diverzifi kációját, 
és nem utolsó sorban meg-
erô sítik a vidéki közösségeket. 
A LEADER végrehajtására szol-
gáló forrás 272 355 669 euró, 
azaz napi árfolyamon számítva 
több mint 73,5 milliárd forint.

Az intézkedés hatálya

A LEADER program területi hatálya a 120 fô/km2-nél alacsonyabb népsûrûségû, vagy 
10 000 fônél kevesebb lakosú településekre terjed ki. A budapesti agglomeráció telepü-
lései nem tartoznak a LEADER program területi hatálya alá. A jogosult települések lis-
tája az ÚMVP 23. mellékletben olvasható, elhelyezkedésüket pedig a 24. mellékletben 
található térkép jelöli.
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A LEADER mint 
az ÚMVP IV. tengelye

Az intézkedés célját képezi:

•  a belsô erôforrások fenntartható és innovatív felhasználásának elôsegítése, 
•  a vidéki szereplôk közötti együttmûködés megalapozása az integrált megköze-

lítést tartalmazó fenntartható helyi fejlesztési stratégiák elôkészítése és megva-
lósítása érdekében,

•  a helyi innovatív megoldások és az átfogó társulások mûködtetése, 
•  a vidéki régiók életszínvonalának emelése, 
•  a munkahelyek megôrzése és újak létrehozása, valamint 
•  az élethosszig tartó tanulás elôsegítése

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikkének a)-g) pontjában meghatározott köve-
telmények teljesítése útján. 

Az intézkedés rendelkezik to váb bá a mezôgazdaság, az er dô gaz dál ko dás, az é lel mi-
szer ipar, illetve a vidéki gaz da ság tel je sí tô ké pes sé gé nek, a kul tu rá lis és ter mé sze ti 
ér té kek fenn tart ha tó hasz no sí tá sá nak e rô sí té sét, va la mint a hu mán szol gál ta tá sok 
és a helyi közösségek fej lesz té sét célzó, fenntartható és versenyképes új helyi eljá-
rások elômozdításáról.

Kapcsolódás az ÚMVP más intézkedéseihez

Módszertani megközelítésként a LEADER mindhárom tengelyhez kapcsolódik, 
ám jellegét tekintve leginkább a III. tengely sajátos céljainak megvalósítását szol-
gálja. Az I. tengely egyes intézkedései közül a LEADER a mezôgazdasági birto-
kok korszerûsítésével áll szoros kapcsolatban, mivel potenciálisan magában fog-
lalja a mezôgazdaságon belüli diverzifi kációba2 történô kisberuházásokat, illetve 
a jó minôségû helyben termelt élelmiszer kisipari termelésének és kiskereskedel-
mi árusításának fejlesztését a mezôgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott 
érték-létrehozásának körében. A III. tengely célkitûzéseivel pedig egy irányba mu-
tat: a vidéki vállalkozások és civil szervezetek által létrehozott, a helyben élôk szá-
mára hosszú távú lehetôséget jelentô munkahelyteremtô fejlesztések támogatását 
(pl. mikrovállalkozások, turizmusfejlesztés), valamint a vidéki élet minôségét javító 
projektek fi nanszírozását (pl. kulturális és épített örökségvédelem, hagyományôrzés) 
megtaláljuk a legtöbb LEADER HACS stratégiájában.

2 több lábon állás
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A LEADER jogszabályi háttere

Minden vonatkozó jogszabály teljes szövege megtalálható a www.umvp.eu honlapon!

Európai jogforrás

A Tanács 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Törvények

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együtt mû kö dé sé rôl
1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekrôl
2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
2007. évi XVII. törvény a mezôgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseirôl

Kormányrendeletek

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentôsen meghaladó munkanélküli-
séggel sújtott települések jegyzékérôl
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
feladat- és hatáskörérôl
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

FVM rendeletek

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfi nanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól

93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi 
rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elis-
merési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrôl
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147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK taná-
csi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsopor-
tok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrôl szóló 93/2007. (VIII. 
29.) FVM rendelet alapján elôzetesen elismert helyi közösségek tervezési 
folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes 
kérdésekrôl

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetô támogatások részletes feltételeirôl
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részle-
tes feltételeirôl
137/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeirôl
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki örökség megôrzéséhez igénybe vehetô támogatások részletes 
feltételeirôl
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kap-
csolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére 
igénybe vehetô támogatások részletes feltételeirôl

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásá-
hoz nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl

123/2009. (IX. 17.) a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi ak-
ciócsoportok részére az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet ke-
retében nyújtott támogatás részletes feltételeirôl szóló 141/2008. (X. 30.) FVM 
rendelet módosításáról
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A támogatásigénylés módja

A LEADER HACS-ok a helyi vidékfejlesztési stratégia megalkotása során össze-
gyûjtött projektötletek alapján állították össze HPME-katalógusukat (Helyzet-
Probléma-Megoldási javaslat-Eredmény). A LEADER forrásaiból az ezekben megha-
tározott célterületek, fejlesztések végrehajtása támogatott, az egyes térségspecifi kus 
szempontok, elôírások fi gyelembevételével. Vagyis támogatás kizárólag olyan tevé-
kenységhez vehetô igénybe, amely a megvalósulás helye szerint illetékes LEADER 
HACS stratégiájában megfogalmazott elvárt eredmény elérését segíti elô, illetve 
megfelel a HPME-katalógusban meghatározott feltételeknek. 

A következô jogcímeken belül képzelhetôk el a fejlesztési célterületek:

1. Közösségi célú fejlesztés = a vidéki térségekben olyan közösségi célú beruházá-
sok támogatása, amelyek a helyi társadalom közös szükségleteinek kielégítését se-
gítik elô, javítják az adott térségben élôk életminôségét és hozzájárulnak az illetékes 
LEADER HACS LEADER tervében (továbbiakban: LEADER terv) megfogalmazott 
közhasznú célok megvalósításához.

2. Vállalkozási alapú fejlesztés 
= a vidéki térségekben mûködô 
vagy induló vállalkozások beru-
házásainak, mûszaki-technológiai 
fejlesztésének támogatása által 
a vállalkozói aktivitás, a verseny-
képesség, az innovációs képes-
ség ösztönzése, munkahelyek 
megtartása és újak létrehozása, 
valamint a gazdasági szerkezet 
fejlesztése.

3. Helyi-térségi rendezvény = 
a vidéki térségekben élôk he-
lyi identitástudatának erôsítése, 
információkhoz történô hozzáfé-
résének elôsegítése a LEADER 
tervben megfogalmazott gazda-
ságfejlesztési, illetve életminôség-
javítási intézkedésekhez kapcso-
lódó rendezvények megvalósítá-
sával.
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4. Képzés = a LEADER tervben megfogalmazott, támogatásra szánt tevékenységek-
hez kapcsolódó oktatás, képzés megvalósítása, a vidéki térségben élôk szakismere-
teinek bôvítése a helyi igényeknek megfelelôen.

5. Térségen belüli együttmûködés = a LEADER tervben meghatározott fejlesztési elkép-
zelésekhez kapcsolódó, térségen belüli szakmai együttmûködés ösztönzése, segítése.

6. Térségek közötti és nemzetközi együttmûködés = a LEADER terv fejlesztései-
hez kapcsolódóan más hazai vagy európai LEADER-térségek közötti együttmûködések 
kialakítása, erôsítése. A tagállamon belüli területek közötti együttmûködés a LEADER 
terv által kiválasztott legalább egy témát érint. A transznacionális együttmûködés az 
Európai Unión belül és az unión kívüli országok részvételével egyaránt megvalósulhat.

7. Tervek és tanulmányok = a LEADER HACS stratégiájának megvalósítását 
elôsegítô, az akcióterületén megvalósuló fejlesztéseket megalapozó szükségletfel-
mérések, tervek, tanulmányok, elôkészítô tanulmányok elkészítése.

Röviden a következô sémát követve részesülhet az Ön projektje is a LEADER 
támogatásaiból:

1.  Legyen egy jó ötlete!

2.  Települése megadásával találja meg LEADER Helyi Akciócsoportját 
a www.umvp.eu/leader oldalon!

3.  Ismerje meg térsége helyi vidékfejlesztési stratégiáját, célterületeit, HPME-
katalógusát!

4.  Hangolja össze fejlesztési elképzelését a térségi programdokumentumokkal!
5.  Segítségért, iránymutatásért forduljon LEADER Helyi Akciócsoportja munka-

szervezetéhez!

6. Nyújtsa be pályázatát a www.umvp.eu honlapon közzétett idôszakban a 
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, postai úton a munkaszervezet irodájába!

Fontos! A mintaértékû LEADER-projekt azon felül, hogy innovatív, valami újat tartal-
maz, tehát nem „átlagos”, viszonylag kis forrásigényû, de több másikkal összefügg, 
munkahelyeket teremt, és hozzájárul a térség átfogó stratégiai céljainak eléréséhez.
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LEADER Helyi Akciócsoportok 
elérhetôségei

Nyugat-Dunántúl

Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület
9444 Fertôszentmiklós, Szent István u.19.
csilla.keller@alpokalja-ikvamente.hu
06-20-7797-094
www.alpokalja-ikvamente.hu

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület
9800 Vasvár, Járdányi u.6.; 8921 Nagypáli 
Innovációs és Ökocentrum 031/2hrsz, 8999 
Zalalövô, Szabadság tér 1., 8985 Becsvölgye, 
Kopácsai u.15.; rozsas-miklos@t-online.hu
06-20-499-2940; www.gocsej-hegyhat.hu

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
8778 Újudvar, Petôfi  u. 2.; 06-93-360-088, 
06-70-326-1220; innovativhacs@gmail.com
www.innovativdelzala.extra.hu

Ôrség Határok Nélkül Egyesület
9941 Ôriszentpéter, Városszer 23.
bognar.barbara@ohne.hu; 06-30-730-4394
www.ohne.hu

Pannónia Kincse LEADER Egyesület
9024 Gyôr, Kálvária u. 1-3
gonczi.zsolt@pkle.hu; 06-30-758-9814
www.pkle.hu

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
9330 Kapuvár, Fô tér 22.
horvath.arpad@rabakoz.hu
06-30-755-5996; www.rabakoz.hu

Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület
9181 Kimle, Vízpart u. 6.
leadergabor@kimle.hu; 06-20-972-3733
www.szms.hu

UTIRO Leader Egyesület
9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 81.
a.elek@gmx.net, elek.antal@utiro.hu
06-30-472-6585, 06-94-368-250
www.utiro.hu

Vasi Ôrtorony LEADER Egyesület
9915 Nádasd, Kossuth L. u. 100.; 
9721 Gencsapáti, Szent Flórián tér 11.
vasiortorony.gyongyi@indamail.hu
06-94-524-030, 06-30-653-1456
www.ortorony.kx.hu

Zala Termálvölgye Egyesület
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9. 
(Aliroda: 8394 Alsópáhok, Fô u. 65.)
info@zalatermalvolgye.hu
06-30-719-6598
www.zalatermalvolgye.hu

Zalai Témautak Szolgáltató 
Nonprofi t Kft.
Központi iroda: 8761 Pacsa, 
Kisfaludy út 2.
www.zalaitemautak.hu

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési 
Egyesület
8874 Kerkaszentkirály, 
Petôfi  Sándor utca 1.
torok.henrik@zzsz.hu, 06-30-530-1564; 
www.zzsz.hu

Sághegy Leader Egyesület
9653 Répcelak, Bartók u. 38; 
9545 Jánosháza, Batthyány u. 2
saghegyleader1@invitel.hu
06-95-370-222
www.saghegyleader.hu 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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LEADER Helyi Akciócsoportok 
elérhetôségei

Közép-Dunántúl

Bakony és Balaton Keleti Kapuja 
Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
bbkkekozpont@upcmail.hu
06-88-786-892, 06-30-383-3120
www.bakonyesbalaton.hu

Bakonyalja-Kisalföld kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesület
2870 Kisbér, Kossuth Lajos út 34.
06-20-322-6661
nyemcsek.melinda@gmail.com
www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési 
Akciócsoport Egyesület
8421 Zirc, Petôfi  S. u. 4.
judit.kasper@ktvzirc.hu; 06-20-310-2748
www.bakonyert.org/leader

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési 
Egyesület
2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.
dunapgve@gmail.com; 06-33-555-091
www.dunapgve.hu

Éltetô Balaton-felvidékért Egyesület
8330 Sümeg, Váralja u. 6., 8294 Kapolcs, 
Jókai u. 6., 8272 Balatoncsicsó, Fô u. 25.
kozpont@balatonleader.hu; 06-87-350-086, 
06-70-4453-5296; www.balatonleader.hu

Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke 
Vidékfejlesztési Egyesület
8460 Devecser, Damjanich u. 7.
jszabadi1@kabelszat2002.hu; 
06-30-701-7093; www.leader.info.hu

MEZÔFÖLD Helyi Közösség 
Egyesület
8156 Kisláng, Fô u. 63/A.; 06-20-800-0515
tothbalazs.hr@gmail.com; www.mhke.eu

Mezôföldi Híd Térségfejlesztô 
Egyesület
2457 Adony, Rákóczi u. 21.; 06-20-252-7020
krauszmarianna@freemail.hu
www.mezofoldihid.hu

Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
Leader Akciócsoport Közhasznú 
Egyesület
8500 Pápa, Komáromi u. 12.
iroda@smbleader.hu; 06-89-310-800
www.smbleader.hu

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 
Völgyéig Egyesület
8258 Badacsonytomaj, Fô u. 2.
leaderegyesulet@gmail.com
06-30-719-7188; www.zdvv.hu

Velencei-tó Térségfejlesztô Egyesület
2481 Velence, Balatoni út 65. 06-22-470-
212, 06-30-738-5234 
info@velenceitoleader.t-online.hu
www.velenceitoleader.eu

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség 
Közhasznú Egyesület
2473 Vál, Vajda J. u. 2.; 06-22-243-124; 
06-22-243-124; jszendroi@volgyvidek.hu
www.volgyvidek.hu

Sárvíz Helyi Közösség Egyesület
8127 Aba, Béke tér 5.; fejes.i@sarviz.hu
06-20-223-0607; www.sarviz.hu/leader
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Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
2890 Tata, Erzsébet tér 13. és 2840 Orosz-
lány, Rákóczi F. u. 78.; 06-70-431-4922; 
moricz.beata@gmail.com; www.vercse.hu

Dél-Dunántúl

3-as Kézfogás Nonprofi t Kft.
7071 Szakadát, Ady Endre u. 233.
3askezfogas@tolna.net; 06-74-674-811
www.3askezfogas.hu

Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési 
Nonprofi t Zrt.
8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
tamaszoka@gmail.com; 06-20-468-2224
www.delbalatonileader.hu

Duna Összeköt Egyesület
7045 Györköny, Fô u. 53-55.
merei.melinda@dunaosszekot.hu
06-20-242-0101; www.dunaosszekot.hu

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési 
Egyesület
7431 Juta, Hôsök tere 8.; 06-30-755-4685
mszvezeto@ek-p.hu; www.ek-p.hu

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület
7370 Sásd, Szent I. u. 14., 7342 Mágocs, Sza-
badság u. 39., 7349 Szászvár, Május 1. tér 1., 
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.
lasa25@t-online.hu; 06-30-474-1609
www.mvh-acs.hu

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület
7621 Pécs, Perczel Miklós utca 2.
Horvath.marton.gy@gmail.com
06-70-389-8434; www.mecsekvidek.hu

Dél-Baranya Határmenti Települések 
Egyesülete
7800 Siklós, Felszabadulás u. 33.
lajos.szarkandi@gmail.com; 06-30-9897-
568, 06-20-4826-262; www.dbhte.hu

Rinya-Dráva Szövetség
7571 Barcs, Séta tér 4/24.; 06-30-698-7723
szijarto@rinyadrava.hu; www.rinyadrava.hu

Szinergia Egyesület
7900 Szigetvár, József A. u. 19.;
rajczi.r@gmail.com
06-20-434-2707
www.leaderszinergia.hu

Tolnai Hármas Összefogás 
Nonprofi t Kft.
7191 Hôgyész, Kossuth L. tér 6.
juhaszrozsat@gmail.com; 06-30-903-9493
www.tolnaiharmas.hu

Vidékünk a Jövônk Szövetség
8840 Csurgó, Széchenyi tér 1.
meloe@videkunkajovonk.hu; 06-20-996-
8646; www.videkunkajovonk.hu

Zengô-Duna Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület
7754 Bóly, Széchenyi tér 10.
leader@boly.hu; 06-69-868-027
www.zengoduna.boly.hu

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 
Egyesület
7400 Kaposvár, Füredi út 1.
zselici.lampasok@gmail.com
06-82-510-007, 06-30-451-1050
www.zselicilampasok.hu
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Koppányvölgyi Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület
7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66.
munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu
06-84-377-542, 06-84-377-656; www.kvke.hu

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
7100 Szekszárd, Tartsay u. 10., 7149 Báta 
Fô u. 147.; telepulesfejlesztes@bata.hu
06-74-490-558; www.sdse.hu

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület
2628 Szob, Köztársaság u. 2. 06-30-561-0980
borzsony.duna@gmail.com
www.borzsonyleader.hu

Közép-Magyarország

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttmûködés 
Helyi Közössége Közhasznú Egyesület
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 47.
martaa@dipo.hu; 06-30-320-7225; dipo.hu

GERJE-SZTÔK Helyi Vidékfejlesztési 
Közösség EGYESÜLET
2745 Kôröstetétlen, Kocséri út 8.
gerjesztok@gmail.com; 06-70-930-4173
www.gerjesztok.hu

HAJT-A Csapat Egyesület
2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.
balazsbernadett@t-online.hu; 06-53-583-
550, 06-20-249-4377; www.hajtacsapat.hu

Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a
szabo.matyas@kisdunave.hu
06-20-282-4942; www.kisdunave.hu

Strázsa-Felsô Tápió Vidékfejlesztési 
Nonprofi t Kft.
2220 Vecsés, Fô út 159.; 06-20-220-3646
nonprofi tkft@upcmail.hu
www.ferihegyregio.hu/hvi

Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület
2170 Aszód, Pesti út 27.
szenasi@fotnet.hu; 06-30-581-2113
www.pestileader.hu

Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület
2370 Dabas, Szent I. u. 67.
racz.judit@leaderkontakt.hu
06-20-915-7200; www.leadercontact.com

Észak-Magyarország

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület
3127 Kazár, Diófa út 13.; 06-32-341-013, 
06-20-772-4080; kormendy@36jopaloc.hu; 
www.36jopaloc.hu

Abaúj Leader Egyesület
3860 Encs, Petôfi  u. 62. I/6-7. 
06-20-235-5430; varga.peter@abaujleader.hu
www.abaujleader.hu

Borsod-Torna-Gömör Egyesület
3780 Edelény, Belvárosi út 1.
borsodtornagomor@gmail.com
06-48-342-256, 06-30-460-3138; www.btge.hu

BÜKK-MAK LEADER Nonprofi t Kft.
3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya
leaderbukkmak@nagyfkft.t-online.hu
06-46-576-280, 06-30-249-7717
www.bukkmakleader.hu
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Cserhátalja LEADER Nonprofi t Kft.
3053 Kozárd, Külterület 095. Hrsz.
kodak@cserhatalja.eu; 06-30-718-0895
www.cserhatalja.eu

Dél-borsodi LEADER Egyesület
3450 Mezôcsát, Hôsök tere 24.
baljan1@freemail.hu; 06-20-538-4080
www.dble.hu

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
3213 Atkár, Tass puszta
bke@delmatra.hu
06-20-579-4337, 06-37-518-312
delmatra.hu

Észak-hevesi Vidék Fejlôdéséért 
Közhasznú Egyesület
3253 Istenmezeje, Fô út 77.
munkaszervezet@gmail.com
06 36 369-190, 06 30 551-9166
www.eszakleader.hu

Észak-borsodi Leader Unió Egyesület
3600 Ózd, Gyár út 8; 
eva_farkas@vipmail.hu
06-30-326-1467

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület
Telephely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 3.
somogyi@zagyvasag.hu; 06-70-372-5796
www.zagyvasag.hu

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési 
Egyesület
3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18. Fszt. 1/1.
zemplenitajak@gmail.com; 06-47-523-087
www.zemplenitajak.hu

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztô Egyesülete
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.
praszna.ipte@gmail.com; 06-20-335-0239
www.palocok.com

Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért 
Közhasznú Egyesület
3360 Heves, Erzsébet tér 5.
munkaszervezet@ttrmleader.t-online.hu, 
forras.muhely@vipmail.hu; 06-20-997-9066; 
www.ttrmleader.t-online.hu

Dél-zempléni Nektár LEADER Nonprofi t Kft.
3910 Tokaj, Kossuth tér 1. I. em.
dokajanos@gmail.com; 06-47-352-873
www.delzemplenileader.eu

Eger Vidék Kincsei Térségi 
Vidékfejlesztési Nonprofi t Kft.
3397 Maklár, Templom tér 30.
www.egervidekkincsei.hu

Észak-Alföld

Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési 
Nonprofi t Kft.
4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 3/a., 
4174 Bihartorda, Táncsics M. u. 7/B.
galzsazsa@gmail.com, info@biharsarret.hu
06-30-542-5247; www.biharsarret.hu

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofi t Kft.
4286 Bagamér, Bocskai utca 2.; www.ermelleki.eu

Felsô-szabolcsi Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület
4621 Fényeslitke, Kossuth út 96.
bodnar.janos@felsoszabolcs.eu
06-45-547-020; www.felsoszabolcs.hu
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Felsô-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. I. 
em. 6. szoba; felsotisza@gmail.com
06-45-470-022/15, 06-70-945-6636
www.felso-tiszavolgye.hu

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség 
Nonprofi t Kft.
4080 Hajdúnánás, Marx Károly u.5
haverkft@gmail.com; 06-30-758-6781
www.haverkft.hu

Hortobágyi LEADER Nonprofi t Kft.
4071 Hortobágy, Czinege János utca 1.
nagycsilla@hortobagyileader.hu; 06-30-523-
9855, www.hortobagyileader.hu

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesülete
5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.
jaszsagi.kistersegi@gmail.com
06-57-443-570; www.jkhk.hu

Közép-Nyírségért és Rétközért 
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 16.
keziviktor@gmail.com; 06-70-429-8739
www.kozepnyirseghacs.hu

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 4.
ktzve1@gmail.com; szolovjov.rita@chello.hu
06-56-889-712, 06-70-381-1320; www.ktzve.hu

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési 
Nonprofi t Kft.
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 28.
nagykunsagert@freemail.hu; 06-20-203-
0516, 06-56-361-217; www.nagykunsagert.hu

Nyírség Fejlôdéséért LEADER 
Egyesület
4374 Encsencs, Fô u. 33.; 06-30-701-2128;
hornyak.va@freemail.hu; 
www.nyirfe.hu

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület
4400 Nyíregyháza, Géza u. 29.
tisza@hidkht.hu; 06-30-655-1044
www.nyirsegleader.eu

Szatmár Leader Egyesület
4766 Pátyod, Kossuth u. 46.;
izsogabriella@szatmarleader.hu
06-30-701-7818; www.szatmarleader.hu

Tisza-menti LEADER Közhasznú 
Egyesület
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 49.;
postmaster@tiszamentileader.t-online.hu
06-20-411-1655
www.tiszamentikozosseg.hu

Tisza-tó Térsége Leader 
Egyesület
5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 1/17
tiszato.leader@gmail.com; 06-59-535-357
www.tisza-to.hu/index.php?pg=sub_56

TISZATÉR Leader Egyesület
4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.
nacsa.balazs@tiszater.hu; 06-42-275-138
www.leader.tiszater.hu

Tiszazugi Leader Vidékfejlesztési 
Programiroda Nonprofi t Kft
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.
www.tiszazugleader.eu
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25

Dél-Alföld

A Vásárhelyi Vidék Jövôjéért Egyesület
6800 Hódmezôvásárhely, tanya 1447.
vasarhelyert@gmail.com; 06-20-489-0944
www.vasarhelyert.eu

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület
6641 Csongrád, Kossuth tér 7.
leader@csongrad.hu; 06-20-472-0301
www.also-tiszavidek.hu

Déli Napfény Nonprofi t Kft.
6772 Deszk, Tempfl i tér 7., 6720 Szeged, 
Tisza Lajos krt. 76; 06-70-326-3164
mate.peter@delinapfeny-hacs.hu
www.delinapfeny-hacs.hu

Dunamellék LEADER Egyesület
6344 Hajós, Rákóczi Ferenc u. 10.
borbenyi.laura@gmail.com
06-70-341-2616; www.dunamellekleader.hu

Hajdúvölgy-Körösmente Térség 
Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület
5920 Csorvás, Rákóczi u 37.
kasuba.istvan@csorvas.hu; 06-66-258-035
www.hajduvolgy-korosmente.hu

Homokhátság Fejlôdéséért 
Nonprofi t Kft.
6000 Kecskemét, Vörösmaty u. 12.
homokhatsag.leader@gmail.com
06-70-332-2208; www.homokhatsag-leader.hu

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
6760 Kistelek, Rákóczi u. 4.
csaba@morahalom.hu; 06-62-280-124
www.leader.homokhat.hu

Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület
5666 Medgyesegyháza, Dózsa György út 26.
szel.adrian@kerteszekfoldje.hu
06-30-719-6096; www.kerteszekfoldje.hu

Kiskunok Vidékéért Egyesület
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
horvath.tamas@kiskunokvidekeert.hu
06-70-42-88-202; www.kiskunokvidekeert.hu

Körös-Sárréti Vidékfejlesztési 
Egyesület
5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17.
korossarret.ve@fi bermail.hu; 06-66-610-708, 
06-20-480-9929; www.koros-sarret.eu

Körösök Völgye Akciócsoport 
Nonprofi t Kft.
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10.
debrecenil@invitel.hu; 06-20-501-0135; 
www.korosokvolgye.hu

Maros-völgyi LEADER Egyesület
6900 Makó, Széchenyi tér 10.
rozsnyaieva@invitel.hu; 06-62-510-264, 
06-20-235-7114; www.marosvolgy.hu

ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési 
Nonprofi t Kft.
6200 Kiskôrös, Luther M. tér 1.
kiskorosi@udekunsag.hu; 06-30-701-0032
www.udekunsag.hu

Felsô-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofi t Kft.
6430 Bácsalmás, Hôsök tere 3., 
6500 Baja, Attila u. 11., 6440 Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u.123.; febosz@febosz.t-online.hu
06-70-429-4797; www.felsobacska.hu
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A számokhoz tartozó LEADER Helyi Akciócsoportok adatai a 19-25. oldalon találhatóak.



Elérhetôségeink:

ÚMVP Irányító Hatósága
FVM Agrár-vidékfejlesztési Fôosztály

Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Telefon: 06-1-301-4657

Fax: 06-1-301-5949
E-mail: leader@umvp.eu 

Web: www.umvp.eu, www.fvm.hu 

Kiadja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (ÚMVP IH).
Felelôs kiadó: dr. Forgács Barnabás, az ÚMVP IH vezetôje

Készült az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kormánya
és az ÚMVP Irányító Hatósága támogatásával.

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu – Minden, ami vidék!

Böngéssze Ön is az ÚMVP hivatalos oldalát az aktuális támogatásokért,
a legfrissebb hírekért és a legérdekesebb vidéki eseményekért!


