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2014-2020-as programozási időszak
LEADER program megvalósítására fordított források
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• HFS elkészítés:
 960 millió Ft

• 2016. évi forrás:
49,2 milliárd Ft

• 2019. évi forrás:
51 milliárd Ft

• 2020. évi forrás:
63,1 milliárd Ft

• 2021. évi forrás:
72,2 milliárd Ft



Kötelezettségvállalás országos szinten

2020. évi fejlesztési forrás 
alapján

2021. évi fejlesztési forrás 
alapján

Fejlesztési forrás (Ft) 52, 1 milliárd 65,6 milliárd

Támogatott kérelmek száma (db)* 9 033

Támogatás összege (Ft)* 36,59 milliárd

Kötelezettségvállalás arány (%)* 75,26 55,79

*2021. július 12-i adatok alapján.



Átmeneti időszak – 2021-2022

• A 2014-2020 programozási időszak véget ért

• A következő programozási időszak: 2023. január 1-től

• A 2021-2022-es átmeneti időszak az új programozási időszak terhére, de még 
a régi szabályokkal. 

• HACS-ok: a 2021. év májusi TO módosítás szerint a TO hatálya 2022. 
december 31-ig tart emelt működési és fejlesztési forrásokkal. 

• 2025. december 31-ig meg kell történnie a kifizetéseknek. 

• Horizontális cél: mielőbbi döntések, hogy legyen elegendő idő a projektek 
megvalósítására



Átmeneti évek

• Magyarország 2021-ben 509,1 millió euró, 2022-ben 416,9 millió euró EU-s 
forrást használhat fel vidékfejlesztésre az átmeneti rendelet alapján, 

amelyhez még az Európai Helyreállítási Eszköz (EURI) forrásai is társulnak.

• Az EURI eszközön keresztül 2021-ben 88,3 millió euró, míg 2022-ben 210
millió euró áll rendelkezésre.

• A helyreállítási eszközből érkező források esetében a társfinanszírozás 
mértéke 100% EU-s finanszírozás.

• Magyarország Kormánya a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési 
támogatásainak társfinanszírozását az eddigi 17,5 %-ról 80 %-ra emelte. 

• 2027-ig 4265 milliárd forintot lehet a vidék, a magyar mezőgazdaság és az 
élelmiszeripar fejlesztésére fordítani. A megnövelt források már 2021-től 

érvényesek.



Vidékfejlesztés 2020 után
• Az EMVA kikerül a CPR (Az egyes alapokat szabályozó közös rendelkezések) hatálya alól.

• A Közvetlen Kifizetések (I. Pillér) és a Vidékfejlesztési Támogatások (II. Pillér) egy közös tervben,
a KAP Stratégiai Tervben kerül kialakításra.

• Az EMVA források 5%-át LEADER-re, legalább 30%-át pedig környezetvédelmi célkitűzésekre
kellene fordítani.

• Megmaradt az agrár- és vidéki beruházások támogatási lehetőségének túlsúlya.

• Alapvetően nem változik meg a vidékfejlesztési támogatások struktúrája sem.

• A vidékfejlesztési intézkedések szabályai lényegesen rugalmasabbá váltak.

• Lehetővé válik a biztosítékmentes előleg igénylése és a támogatás intenzitások is növekedhetnek.

• A fiatal gazdáknak, valamint induló vidéki vállalkozásoknak adható támogatás legfeljebb 100
ezer euróra emelkedik.

• Magasabb környezeti és klímacélok teljesítése szükséges.



Vidékfejlesztés 2020 után – Bizottsági tervek



A LEADER program jövője

• A LEADER beavatkozás célja, hogy a vidéki térségek és közösségek területileg
kiegyensúlyozott fejlesztésében jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben már
működő és megalakuló Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) számára
legyenek biztosítva a támogatások;

• Az intézkedés keretében a HACS-ok a Stratégiai Terv céljaihoz illeszkedő, a helyi
fejlesztési igényeknek megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiákat (a továbbiakban:
HFS) kell kidolgozni.

• Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ban a HACS-ok olyan fejlesztési célokat
határozhatnak meg, amelyeket a térségi szereplők valósítanak meg.

• A HFS tartalmazza a HACS rendelkezésére álló fejlesztési keret összegét.

• A beavatkozás a HACS-ok működését, animációs tevékenységét, valamint a
térségek közötti és nemzetközi együttműködések megvalósítását is támogatja.



A LEADER jövője – Eldöntendő kérdések

• A HACS-nak lehetősége lenne a HFS alapján saját projektek
megvalósítására is?

• Biztosítékmentes előleg nyújtása?

• CPR alapján lehetne, a KAP stratégiai terv rendelet véglegesítése után
lesznek részletszabályok.

• Végrehajtási rendeletek kialakítása során véglegesedik.



MNVH együttműködése a Helyi Akciócsoportokkal

•Információátadás országos és megyei szinten egyaránt

•Jó gyakorlatok gyűjtése, hazai és nemzetközi népszerűsítése

•Kiemelkedő vidékfejlesztési tevékenységek publikálása

•Részvételi lehetőség biztosítása hazai és nemzetközi konferenciákon

•Tanulmányutak szervezése, nemzetközi delegációk látogatása hazánkba

30 éves a LEADER ünnepség és 
konferencia – 2021.11.30.- 12.03.  

Svédország
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