
      LEADER címet nyert a Velencei-tó

A több mint egy éves LEADER cím pályázati folyamat zárult le 2008. szeptember 26.-án 

Budapesten a Vajdahunyad várában a Magyar VIDÉK NAPJA rendezvény keretében,  a 

Velencei-tó 9 települése által alkotott Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport is megkapta 

a LEADER megtisztelő címet. Az ünnepség műsorában fellépett a zichyújfalui mazsorett 

Napraforgó csoport, és a településeinket is bemutathattuk a Közép- Dunántúli régió kiállítási 

sátrában. 

 A négy hónapja elkészült Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák értékelését követően a 

miniszterelnök akciócsoporttá avatta azt a 96 LEADER Közösséget, amelyek sikeresen vették 

az elmúlt egy év pályázati fordulóit és elkészítették Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat, és 

megnyerték ezzel a település szám és lakosságszám arányos fejlesztési pénzeket. Ezt 

követően kezdhetik megvalósítani elképzeléseiket, ezzel is jelentősen felgyorsítva a több mint 

háromezer település fejlődését. 

A Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport települései Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-

Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu összesen 1 606 480 euro fejlesztési 

forrást nyertek vidékfejlesztési programok megvalósítására.

Ez első körben azt jelenti, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül a 

LEADER és a központi vidékfejlesztési pályázatok külön-külön keretet kaptak az UMVP 

támogatási programban.

Az UMVP III.  tengely  4  intézkedésere  lehet  október  18.-tól-  november  30.-ig  pályázatot 

benyújtani  a  székhely  vagy  telephely  szerint  illetékes  LEADER  HACS (LEADER Helyi 

Akciócsoport) tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóságára. 

Az elnyert források

A  1  606  480  euro  forrásaiból   881  076  euro  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési 

Program  (UMVP)  III.  tengely  pályázatain  felhasználható  keretösszeg.  A  pályázatok 

benyújtására az 5000 fő alatti települések önkormányzatai, vállalkozói, és civil szervezetei 

jogosultak. Falumegújítás és –fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikrovállalkozások 

fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése témakörökben.



A LEADER (UMVP IV. tengely ) fejlesztések forrása 725 404 euro ( Gárdony-

Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu) felhasználható 

keret.A LEADER program (UMVP IV. tengely) helyi közösségek, helyi pályázataira lett 

létrehozva, az első kiírások 2009 első félévében jelennek meg. 

Fontos feltétel, hogy a pályázatoknak a Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában 

megfogalmazott alapelvekhez, prioritásokhoz illeszkedniük kell.

Első ránézésre bonyolultnak tűnhet a sok rövidítés, feltétel. Ne riassza el a pályázókat, ha van 

projektje, pályázni szeretne keresse fel, a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület munkatársait, 

amely a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezete, és minden tájékoztatást, 

segítséget megkaphat, hogy sikeres pályázatot nyújthasson be.

Kérdéseit : info@velencei-to-hvk.hu –ra küldheti, ha bővebb tájékoztatást kér ezen az e-mail 

címen kérhet, ha a tájékoztató Fórumok időpontjáról értesítést kér, itt megteheti.

Személyesen: a  2481.Velence, Balatoni út 65. alatti irodában várják munkatársaink.

Hasznos web oldalak: www.umvp.eu , www.fvm.hu www.mvh.gov.hu , www.velencei-to.hu , 

www.velencei-to-hvk.hu , www.hvi.hu 

Stadler Klára

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

Munkaszervezet vezető

e-mail: info@velencei-to-hvk.hu
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