
VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG 

 
 
 



Mi a LEADER? 

LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le 
Developpement de l’Economie Rurale)  

= Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért 

Lényege: 

• Egy térség helyi szereplői (köz-, civil és vállalkozói szféra) összefognak, 
megalkotnak egy ún. akciócsoportot 

• Az akciócsoport felméri a helyi adottságokat, problémákat, 
lehetőségeket és egy helyi fejlesztési stratégiában meghatározza a 
térség számára fontos prioritásokat, célokat 

• A megfelelő minőségű stratégiákat a program irányító hatósága 
kiválasztja és forrást biztosít azok megvalósítására 

• Az akciócsoport a stratégia végrehajtása érdekében maga választja ki 
a megvalósítandó projekteket 



A LEADER egyesületek feladatai 

• Stratégiai tervezés, végrehajtás, népszerűsítés 

• Projektek kiválasztása, helyi döntéshozatal 

• Egyéb vidékfejlesztési feladatok 
  - Pl. projektgenerálás, hálózatszervezés, saját 

projektek 

• Pályázatkezelés 
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Az akciócsoportok forrásai 

• A LEADER Akciócsoportok az általuk 2008-ban megalkotott és 2011-ben 
illetve 2013-ban felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján 
pályáztatták ki fejlesztési forrásaikat 

• A rendelkezésre álló forrás nagyságát település-, lakosságszám és egyéb 
mutatók (hátrányos helyzet) alapján kalkulálták –> kb. 1 - 2 milliárd Ft/HACS 

Fejlesztési források 

~70% ~30% 

ÚMVP III. tengely 
nem horizontális 
intézkedései 

LEADER jogcím 
intézkedései 

• Falumegújítás 
• Vidéki örökség 
• Mikrovállalkozás f. 
• Turisztika 

Térségspecifikus célok 
• Helyi termékek 
• Alkotóházak 
• Rendezvények 



Helyi döntéshozatal a gyakorlatban 

 

• Miért jó a helyi döntéshozatal? 

–  A döntéshozó testületben helyi vállalkozók, civilek és 
polgármesterek ülnek, akik ismerik a térségüket, ismerik 
a pályázókat, így jobb eséllyel támogatnak a helyi 
társadalom által elfogadott, életképes projekteket. 

• Sikerült valós döntéshozatali hatáskört adni a HACS-
oknak? 

– A 2013-as LEADER kiírásnál lehetőség volt a 
projektszintű kiválasztásra 



A helyi kapacitások kulcsszerepe 

 

• Minden térségben működik felszerelt iroda, 2-5 fős helyi menedzsment – napi 
kapcsolatban a helyi szereplőkkel. 

• A térség vállalkozói, civil szervezetei és polgármesterei aktív szerepvállalása –TCs, 
elnökség, DT, HBB stb. 

• A tagok és a menedzsment tapasztalatot szerzett közösségépítésben, helyi 
tervezésben, társadalmasításban, projektgenerálásban, hálózatépítésben, sőt 
fontos közvetítői voltak a térségbe irányuló tudásátadásnak (pl. térségközi 
projektek, tanulmányutak). 

• A helyi menedzsmentnek kulcsszerepe van a LEADER szemlélet megvalósításában. 
A LEADER más, mint a hivatali v. ügynökségi jellegű fejlesztés: 
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Támogatott projektek 

Mikrovállalkozások fejlesztése       13 db      119  millió Ft támogatás 
Turisztikai tevékenységek ösztönzése      36 db      745 millió Ft támogatás 
Falumegújítás és fejlesztés        19 db      282 millió Ft támogatás 
Vidéki örökség megőrzése       12 db     179 millió Ft támogatás 
LEADER jogcím       112 db      623 millió Ft támogatás 
     192 db 1.948 millió Ft támogatás 
  
 



 Összes támogatás településenként 



Átlagos projektméretek  
és szférák szerinti megoszlás 

 

Falumegújítás és fejlesztés     14,8 millió Ft 
Vidéki örökség megőrzése     14,9 millió Ft 
Mikrovállalkozások fejlesztése      9,2 millió Ft 
Turisztikai tevékenységek ösztönzése   20,7 millió Ft 
LEADER jogcím        5,6 millió Ft 
 

A LEADER egyesület által támogatott 

projektek száma 192 db. 



A HACS saját projektjei 

EMVA forrásból 

- Helyi termék kiállítás- és bemutató sorozat 

- Völgy Vidék arculat és védjegy rendszer kialakítása 

- Gazdasági helyzetkép a Völgy Vidéken c. tanulmány 

- A Völgy Vidék természeti és épített értékei' c. tanulmány elkészítése 

- A Völgy Vidék Közösség hálózatszervező tevékenységeihez kapcsolódó 

műszaki eszközök és berendezések beszerzése 

 

Nemzeti Civil Alap forrásból 

- A Völgy Vidék Közösség folyamatos működésének biztosítása 

 

MNVH forrásból 

- LEADER PLUSZ: Látogatás a Südburgenland Plus HACS-nál 

- Gyümölcsöző együttműködés a Kárpát-medencében 

- LEADER Helyi Akciócsoportok önértékelési rendszerének kidolgozása 
  
 



LEADER térségközi és  

nemzetközi projektek 

Térségközi projektek: 

 - Völgy Vidék Sajtút Hálózat 

 - Vadkacsa kerékpáros térkép 

 - Összefogás az értékeink láthatóságáért 

 

Nemzetközi projekt: 

 Zene határok nélkül 
 



A 2007-2013-as LEADER zárása 

• A jelenlegi akciócsoportok 2015. október 31-ig 
működnek a 2007-2013-as EU-s forrásból 

• 2015. november 1-től maximum 2016. március 
31-ig, az átmeneti időszakban HFS tervezés, 
elfogadtatás 

• A HFS elfogadása után a 2014-2020-as időszak 
pályázatainak kiírása 

 



 

8.2.15. M19 – LEADER helyi fejlesztésre (közösségvezérelt helyi 
fejlesztésre) irányuló támogatás (VP 659 oldal) 

 Az intézkedés a HACS-ok működését és animációs tevékenységét, 
valamint a térségek közötti és nemzetközi együttműködések 
megvalósítását is támogatja. 

• VP: 1300 milliárd Ft 

• LEADER: 5 % 

• VVK teljes forrás: 430 millió Ft 

• VVK fejlesztési forrás: 365 millió Ft 
 

• Jogosult területek: vidéki térségek 

• 10.000 fő alatt népesség és  

• 120 fő/km2 népsűrűség 

• Bicske partnerséggel 

Fehér: vidéki térségek 

2014-2020 - LEADER a  
Vidékfejlesztési Programban 



A VP legfontosabb célkitűzései  
 

•Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése 
(kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar);  

•Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált 
segítése;  

•Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság;  

•Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság;  

•Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;  

•Területi kiegyenlítés;  

•Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, 
szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések)  

 

+ 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc (REL) és Fiatal Gazda (FIG)  
 

 

 



Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz 
képest  

  

• Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására (az 
ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és bonyolított 
eljárásrend helyett).  

 

• A VP középpontjában is a KKV-k lesznek.  
 

• Munkaigényes ágazatok kiemelt fejlesztése (zöldség- és gyümölcstermesztés, 
állattenyésztés, élelmiszeripar)  

 

• Egyszerűsítés  

- Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, 
%-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás)  

- Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített 
követelményei és elbírálása)  
 

• Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz 
alkalmazásának lehetősége is megjelenik  

 

 

 



Mit kínál a többi program?  
LEGFONTOSABB KAPCSOLÓDÁSOK  

• TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) 

• GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program) 

• EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) 

• RSZTOP (Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 

Program) 

• KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program) 

• VP( Vidékfejlesztési Program) – ennek része a LEADER 

 

 



TOP 

• Gazdaságfejlesztés – leginkább a „food-hub” köré 
szerveződés és piac (racionálisan!!!) érdekes 

 

• Turisztika - regionális hálózatos megoldások, országosra 
kapcsolódó, kiemeltre kapcsolódó… 

 

• Önkormányzati épületek energetikája (vs. VP 7.2, vagy 7.4) – 
MEGÚJULÓK!!!  

 

• Foglalkoztatási paktum (megyeire kapcsolódó helyi 
paktumok – valódi megoldások keresése) 

 



GINOP 

• Leginkább hiány / kiegészítő jelleg lehet érdekes 

 Pl. legkisebb nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése 
(ÉLIP NEM!!!), szolgáltató vállalkozások, kis turisztikai 
vállalkozások 

 

• Társadalmi vállalkozások  - felkészítés és beruházási 
támogatás (5.1.2 és 5.1.3)  

 

• Kiemelt turisztikai fejlesztésekre „rákapcsolódás”  - 
világörökségi helyszínek,  

- Nemzeti vár és kastélyprogram,  

- Bejárható Magyarország,  

- TDM!!! 

 



EFOP 
Prioritástengelyei 

1. Együttműködő társadalom  

- foglalkoztathatóság, fiatalok integrációja, szolidáris helyi közösségek, Biztos Kezdet, eü/szociális szolgáltatások 
hozzáférése (telep, jelenlét), népegészségügyi program, 1.7 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi 
folyamatok megtörése, Hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének 
növelése (modellek és megoldások, mentorálás…;   
 

2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 
tanulási, foglalkoztatási, játszó-, valamint a szülők bevonását szolgáló terek, helyek, intézményi ellátás fejlesztése, 
kitagolás,  jelzőrendszer, telepfelszámolás,  
 

3. Gyarapodó tudástőke  
Korai iskolaelhagyás (deszegregáció, tehetséggondozás, szakpolitikai irányítás, pedagógus), felsőfokú (hozzáférés, 
kompetencia, KFI-készség, nemzetközi mobilitás), egész életen át tartó tanulás (hozzáférés, kompetencia fejlesztés, 
dolgozói továbbképzés,   
 

4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében  
Közoktatás, felsőoktatás, IT, 
 

5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi 
innováció és transznacionális együttműködések  

Az 1. prioritás céljait kiegészítő, visszatérítendő: pl. Kísérleti programként önkormányzati helyi lakhatási alapok, 
melyek lehetővé teszik pl. magántulajdonú lakások bevonását is a telepprogramokba (pénzügyi közvetítőkkel)  

 

Támogatásainak jellege (zömmel ESZA): 
 - eleinte sok kiemelt (módszertani, intézményi) projekt indul;  
Tipp: civil szervet: ha benne van a tevékenységi köreiben  

 



RSZTOP 
Természetbeni juttatás:  

1. Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára  

2. Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára  

3. Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába tartozók számára  

4. Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű 
valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 

 

Főkedvezményezettként közfeladatot ellátó szervezetek, partnerszervezetként 

• önkormányzatok 

• önkormányzati intézmények 

• tapasztalattal rendelkező civil szervezetek 

• egyházi jogi személyek alkotta konzorciumok.  

A konzorciumot vezető főkedvezményezett csak állami szerv vagy államháztartáson 
belüli non-profit szervezet lehet. 
 

Beszerzés = közbeszerzés / hazai és szoc. szövetkezeti források előnyben (?) 

 



KEHOP 

Prioritástengelyei 
 

o 1. Klímaváltozáshoz alkalmazkodás = vízügy + hatékony alkalmazkodás 
szemléletformálása… 

 

o 2. Ivóvíz és szennyvíz ….. 2000 LE fölötti agglomerációkban (szennyvíziszap-
hasznosítás is) + szemléletformálás 

 

o 3. Hulladékgazdálkodás és kármentesítés – benne : szemléletformálás is 
 

o 4. Természetvédelem, élőhely-védelem: élőhely-fejlesztés, őrszolgálat, NPI-k 
bemutató funkciói…  

 

o 5. Energiahatékonyság, megújuló energiák – hálózatara termelő  megújuló-
felhasználás, vállalkozásai, távhő szolgáltató vállalkozások, épület-energetika 
(köz-szféra) + szemléletformálás 
 

Tipp: Civil szervezet alapító okiratába! 



VP 

• Mezőgazdasági vállalkozások támogatása: működők, 3000 STÉ 
fölöttiek + feldolgozók – rengeteg forrással és jogcímen 

• Diverzifikációs jogcímek 

• Együttműködési jogcímek, együttműködések települések között 
(nem azonos a LEADER 19.3 jogcímmel) 

• REL (Rövid Ellátási Lánc) 

• Élelmiszer-feldolgozás és minőségi rendszerek 

• Erdőgazdálkodás 

• Turisztikai „rákapcsolódások”  (GINOP, TOP) + horgász turizmus 

• Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései, helyi 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései 

 



 
Támogatások agrárgazdálkodóknak  

 
 
 

• Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel):  

- Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, 
melioráció, öntézés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés ÚJ!  

- Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító 
berendezések, trágyatárolás – közös is (trágyakezelés: az átmeneti mentesség 
VÉGLEG LEJÁR!),  

- Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, 
termék-feldolgozás  

- Kis méretű szántóföldi terménytároló és szárító létesítése és korszerűsítése 
(dohányágazat is)  

- Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ  

- Agrár-innovációs csoport projekt gazda-beruházásai (pilote) ÚJ  

• KIS gazd. átalány támogatás  

3000 – 6000 STÉ „felzárkózási”, eszköz, 4 éves, egyszerű üzleti terv alapján  

Támogatás:15 000 euró / 5 év, 75 -25% eloszlásban (4. év = üzleti terv)  

 

 



 
Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus 

alprogram  

 
 
 

• Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása, pl. közétkeztetés, 
fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb. 40 km (de: megye, Budapest, NEM)  

• Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő, (de leginkább közvetlen csoportos)  

• Szereplők: (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM  

- Mezőgazdasági mikro-vállalkozások (induláskor min. 5 db)  

- REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet, köztük üzleti kapcsolat 
nem állhat fenn)  

- 40 km-en belül mikro-vagy kisvállalkozás TERMELŐ (= kistermelői célcsoport) 

• Tevékenységek:  

- Képzés (kötelező és a tagok által választott)  

- Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott)  

- Közös /egyéni piacra jutási beruházások  

• Támogatás menete – 2 fordulós pályázat és összesen max. 3 év projekt-idő:  

- Együttműködés megalakítása / Üzleti terv kialakítása (benne: közös és egyéni fejlesztési 
tervek, elemek)  

- Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra jutást célzó 
beruházások (közös és egyedi)  

• Folytatása lehet: termelői csoport alakítása: + 5 év működési támogatás 

 



 
Élelmiszer-feldolgozás és minőségi 

rendszerek  

 
 
 

• Jogosultak:  

- Élelmiszer-feldolgozó mikro- és kisvállalkozások (középvállalkozások: GINOP!)  

- Mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik (minden vállalkozás méret)  

Önkormányzati (kizárólagos vagy többségi tulajdonú) élelmiszer-feldolgozó NEM 
ügyfél! De az önkormányzatok részvételével alakult mg-i termelést végző szociális 
szövetkezetek IGEN!  

• Tipp: nem biztos, hogy érdemes LEADER-be tenni, mert nagyon sok a forrás a VP-ben 
(esetleg az indulókat)!!!  

• Témakörök (műveletek):  

– Hozzáadott érték növelése (bevétel)  

– Erőforrás-hatékonyságot javító beruházások (kiadás)  

– Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés)  

– REL csoportok tagjainak beruházásai  

– Agrár-innovációs együttműködő OCS-k projekt-beruházásai (pilote)  

 

 

 

 



Erdőgazdálkodás 

• Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására 
irányuló beruházások – intézkedés  

• Erdők esetében: egységköltség alapú fejlesztések, pl: erdősítés, agrár-
erdészeti rendszerek, erdőpotenciál károsodás (megelőzése és helyreállítása)  

• Intenzitás: előre kalkulált egységköltség  

• Fiatal erdők állománynevelése (egységköltség-alapú)- kisebb terület: 5 ha  

• Erdő telepítése esetén első időszakban lehet területalapú támogatást is 
igényelni.  

• Az erdőgazdálkodás legtöbb jogcímében ügyfél az önkormányzat is a saját 
tulajdonú (vagy kezelésű) erdővel.  

• Emellett az elsődleges feldolgozás gépeiben is pályázhat (max. 10 000 m3/év 
kapacitású aprítékoló, kis gatter-telep, stb.).  

• Tipp: együttműködés: erdőgazdálkodó, aprítékolás (önk.) és biomassza kazán 
(7.2 , 7.4) vagy termék-előállítás (16.3 vagy GINOP vagy LEADER)  

 

 



 
Vidéki térség specifikus eszközök 

 
1) Nem mezőgazdasági tevékenység indítása (diverzifikáció) – átalány (6.2)  

2) Nem mezőgazdasági tevékenység folytatása - beruházás (6.4)  

3) Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései 
(16.3)  

4) Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 
mezőgazdaság (16.9)  

5) Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései (7.2)                           
helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései (7.4)  

6) LEADER (19.1 – 19.4)  

 

• ÚJ: A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása 
egyszerűsített, átalány módon (= rész-hozzájárulás).  

 

 



 
Vidéki térségek eszközei I.  

Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása 
(Diverzifikáció, 6.2. művelet)  

 
 
 

• Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági 
tevékenység indítása. Feldolgozás NEM!!! Jellemzően turisztikai vagy 
kézműves tevékenység, de bármi más, pl. helyi szolgáltatás is lehet. A 
támogatási forrás nem csak beruházási elemekre használható.  

• Ügyfél az önkormányzat által alakított szociális szövetkezet is!  

• Támogatás:  

– Induló mikro-vállalkozások támogatása (40.000 euró átalány)  

– Üzleti terv alapján átalány (4 évre: degresszív módon 75-25%)  

– Az első kifizetést követő további igénylések az üzleti terv teljesítése 
előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 
36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető. 

 



 
Vidéki térségek eszközei II.  

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése  

(Diverzifikáció, 6.4. művelet)  

 
 
 

• Nem mezőgazdasági tevékenység folytatásának beruházásai (pl. 
kézműves, turisztika, stb.)  

• A fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel azonos település 
közigazgatási területén, vagy attól nem több, mint 40 km-re végzi.  

• Ügyfél az önk. által alakított szociális szövetkezet is!  

• Témakörök:  

–Kézműves tevékenységek  

–Kisipari tevékenységek  

–Turisztikai szolgáltató tevékenységek  

• Támogatás: támogatási intenzitás: 50 % (max.: 100.000 EUR) 

 



 
Vidéki térségek eszközei III.  

Együttműködések támogatása  

 
 
 

Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések (16.3.) – konzorciális jellegű 
 

Típusai:  

- Mezőgazdasági és mezőgazdasági típusú vállalkozások  

- Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági típusú vállalkozások  

(benne: együttműködési költségei és kis egyéni beruházások költségei is)  
 

A szolidáris gazdálkodás és a közösség által támogatott együttműködések (16.9) - 
konzorciális  

•Legalább 1 mezőgazdásági termelő és  

•Legalább 1 hátrányos munkaerő-piaci csoporttal foglalkozó (szociális, egészségügyi, 
szemléletformáló, oktatási, stb.) szereplő  

 

Eszközei: HH-csoport rehabilitációs bevonása, szemléletformálás és készségfejlesztések, 
marketingtevékenységek (első sorban a szolidáris célok népszerűsítése érdekében – 
„segítő vásárlás”)  

 

 



 
Vidéki térségek eszközei IV.  

Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések (7.2.)  

 
 
 

• Változás: új épület NEM, költségtakarékosság IGEN! Pl.: helyi megújuló (mg-i vagy erdőgazdálkodási 
eredetű) energia-megoldásra való áttérés  

- Helyi külterületi közutak fejlesztése  

- Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése  

-  Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények 
fejlesztése (funkcionalitás és fenntarthatóság, energiahatékonyság!!)  

- Településképet meghatározó épületek külső felújítása  

- Autonóm, természet-közeli szennyvízkezelési megoldások 2000 LEÉ alatt (tanyás térségek 
külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés lokális, egyedi megoldásainak 
támogatása)  
 

• Támogatható tevékenységek:  

- Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, intenzitás: 75- 95%  

- Megújuló energetikai fejlesztés: max. 50 millió Ft, intenzitás: 75-95%  

- Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 100 millió Ft, intenzitás: 75-95% 

 - Természetes személy (pályázó): max. 6 millió Ft, intenzitás: 65% 

  

• Támogatási összeg: 6 (tanya) - 150 (szennyvíz) MFt 

 



 
Vidéki térségek eszközei V.  

Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki 
térségekben (7.4. művelet) 

 • Támogatható tevékenységek:  

- Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 
(konyha+ előkészítés)  

- Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és 
fejlesztése  

- Falu és tanyagondnoki, polgárőri, mezőőri, hegyőri 
szolgálathoz jármű/eszközbeszerzés (ciklus második fele)  

- Önkormányzati tulajdonú közforgalmú utak kezeléséhez, 
javításához munkagépek beszerzése  

• A projektek 75 – 95 %-os intenzitás mellett támogathatók.  

• Tipp: új közösségi szolgáltatások eszközigénye LEADER-be 

 



 
Vidéki térségek eszközei VI.  

LEADER  

 
 
 

• 19.1 helyi fejlesztési stratégiák készítése 

• 19.2 helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás, 
kicsik, speciálisak, kimaradók….) 

• 19.3 együttműködések (nagyobb hangsúly a valódi 
együttműködéseken – pl. város- vidék) 

• 19.4 működés, animáció (szervezés): feladat-
finanszírozás 

 



Településlista 2014-2020. 

Sorszám Település neve 

2013. évi KSH 

adat szerinti 

lakosság 

lélekszám 

Járási 

hovatartozás 

1 Alcsútdoboz 1458 Bicskei 

2 Baracska 2694 Martonvásári 

3 Csabdi 1178 Bicskei 

4 Ercsi 8139 Martonvásári 

5 Etyek 4110 Bicskei 

6 Felcsút 1841 Bicskei 

7 Gyúró 1223 Martonvásári 

8 Kajászó 1042 Martonvásári 

9 Mány 2370 Bicskei 

10 Martonvásár 5603 Martonvásári 

11 Óbarok 792 Bicskei 

12 Ráckeresztúr 3310 Martonvásári 

13 Tabajd 901 Bicskei 

14 Tordas 2064 Martonvásári 

15 Vál 2456 Martonvásári 

16 Vértesacsa 1746 Bicskei 

17. 
Bicske 

partnerséggel 
Bicskei 

Összesen 40.927 



Fejér megye 

 

2 járásból 

 

16 település 

• 14 kistelepülés 

•  2 kisváros 

 

41 ezer lakos 

 



 

 

Várjuk az ötleteket, a segítséget, az aktív 

részvételt! 

 

Látogassa honlapunkat és 
http://www.volgyvidek.hu/ 

 

Facebook oldalunkat 
https://www.facebook.com/volgyvidek 

 

http://www.volgyvidek.hu/
https://www.facebook.com/volgyvidek


 

Köszönöm a figyelmet! 
 

 

Völgy Vidék Közösség 

Iroda: 2473 Vál, Vajda J. u. 36. I. em. 

Tel., Fax: +36-22-243-124 

www.volgyvidek.hu 

 

 Bechtold Tamás, elnök 

 Bordás Emese, munkaszervezet vezető 

 Szabados Lenke, vidékfejlesztési tanácsadó 


