Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport
A több mint egy éves LEADER pályázati folyamat 2008. szeptember 26.-án
Budapesten a Vajdahunyad várában a VIDÉK NAPJA rendezvény keretében a
nyertesek kihirdetésével zárult, ahol a Velencei-tó 9 települése által alkotott Velenceitó LEADER Helyi Akciócsoport is megkapta a megtisztelő címet.
Nevezetes nap volt ez a vidéknek, hiszen 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
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megnyerték ezzel a település szám és lakosságszám arányos fejlesztési pénzeket.
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felgyorsítva a több mint háromezer település fejlődését.
A Velencei-tó Helyi Közösség települései Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-PákozdPázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu összesen 1 606 480 euro fejlesztési
forrást nyertek mint LEADER Helyi Akciócsoport.
Ebből 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.
A LEADER (UMVP IV. tengely )fejlesztések forrása 725 404 euro ( GárdonyKápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu)
felhasználható keret.
A 2008. október 18.-án megjelent kiírások (UMVP III. tengely) (falusi turizmus,
falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikorvállalkozások támogatása) a központi
keret vidékfejlesztési pályázatait szabályozzák és elkülönülnek a LEADER-től.
A LEADER és a központi vidékfejlesztési pályázatok külön-külön keretet kaptak az
UMVP támogatási programban.

A LEADER program (UMVP IV. tengely) helyi közösségek, helyi pályázataira lett
létrehozva, az első kiírások 2009 első félévében jelennek meg.

A Leader, mint közösségi kezdeményezés

A program célja:
A Leader program az Európai Közösség egyik kezdeményezése, amelynek célja az,
hogy a vidéki közösségeket támogassa helyi térségük életminőségének és
gazdasági jólétének javításában és ösztönözze a vidéki szereplőket térségük hosszú
távú lehetőségeinek felmérésére. Olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban
foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a
térség fenntartható fejlődését, különös tekintettel a természeti és a kulturális örökség
megóvására; a vidéki gazdaság megerősítésére, ami elsősorban munkahelyek
teremtését jelenti; a helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására.
A helyi fejlesztés három alappillére:
A helyi fejlesztés három alapvető feltétele a konkrét jövőbeli elképzelés, a program,
az együttműködésen alapuló szervezet, amely felelősséget érez e program
kidolgozásáért és megvalósításáért, illetve maga a térség, amelyben az emberek
élnek.
A Leader megközelítést adó hét kritérium:
1.

Területalapú megközelítés: egy adott térség sajátos helyzetén, erősségein és

gyengeségein alapuló fejlesztési politika meghatározása. LEADER keretében e
térség meglehetősen homogén helyi vidéki egység, amelyet közös hagyományok,
identitástudat stb. jellemez.
2.

Az alulról építkező megközelítés: célja, hogy helyi szinten ösztönözze a

részvételen alapuló döntéshozatalt a fejlesztési politikák valamennyi szempontja
tekintetében.
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3.

A partnerségi megközelítés és a Helyi Akciócsoport (HACS): A HACS olyan

társulás, amely meghatározza a az adott LEADER térség fejlesztéséhez szükséges
együttes stratégiát és helyi cselekvési tervet. A feladatok és kötelezettségek
partnerek közötti felosztásának egyértelműnek és átláthatónak kell lennie.
4.

Innováció: fontos, hogy a különböző intézkedések újszerűek legyenek. Ezek

lehetnek a helyi erőforrásokat újszerű módszerekkel kiaknázó intézkedések, a helyi
fejlesztés szempontjából jelentős, de más fejlesztési politikák által nem érintett
intézkedések, a vidéki térségek problémáira új válaszokat adó intézkedések vagy
olyan fellépések, amelyek új terméket, új eljárást, új szervezeti formákat vagy új
piacot hoznak létre.
5.

Integrált megközelítés: A helyi cselekvési tervben foglalt intézkedések és

projektek összefüggő egészként kapcsolódnak egymáshoz és állnak összhangban
egymással.
6.

Hálózatépítés és térségek közötti együttműködés: célja a helyi akciócsoportok

elszigetelésének korlátozása továbbá az intézkedésekkel kapcsolatos információk és
elemzések forrástárának megteremtése.
A LEADER egy másik központi eleme a térségek közötti együttműködés.
7.

Helyi finanszírozás és irányítás: a finanszírozással és irányítással kapcsolatos

döntéshozatali hatáskörök egy részét a HACS-hoz rendelik.
.

