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MEGHÍVÓ 
 
 
 

Sok szeretettel meghívjuk a Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében megrendezésre 

kerülő fórumra. 
 
 
 

A fórum témája: Képzés a leendő TMCS tagoknak a HFS 
megalkotásához kapcsolódó feladatokról 

A fórum időpontja: 2015. március 24. 13:00 

A fórum helyszíne: Szob, Köztársaság utca 2. 
 
 
 

2015. március 17. 
 
 

Az egyesület elnöksége és munkaszervezete 
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Emlékeztető 

 

A fórum témája: Képzés a leendő TMCS tagoknak a HFS 
megalkotásához kapcsolódó feladatokról 

A fórum időpontja: 2015. március 24. 13:00 

A fórum helyszíne: Szob, Köztársaság utca 2. 
 
2015. március 25-án a Miniszterelnökség Agrár- Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság 

országos konferenciát szervezett „Az EU 2020 célok és az integrált vidékfejlesztés a Helyi 

Akciócsoportok 2007-2013 közötti tapasztalatai, a Helyi Akciócsoportok 2014-2020 között 

ellátandó feladatai, a Vidékfejlesztési Program céljai” címmel. A konferencia témáját tekintve 

első sorban a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program várható feladatairól, a Helyi 

Aciócsoportok feladatainak átalakításáról, valamint a 2007-2013 közötti időszak 

tapasztalatairól szólt. A konferencián megszerzett tudás továbbadása zajlott az érdeklődőknek 

és a leendő TMCS tagoknak. 

Az elkövetkezendő időszakban még nagyobb szükség lesz a helyi akciócsoportokra, mivel 

korábbi szerepük mellett Helyi Fejlesztési Ügynökségi szerepet is be kell tölteniük. Várhatóan 

300 millió és 1.100 millió Forintnyi forrás jut a LEADER-re, de jelenleg még nincs pontos 

összeg.  

Az elkövetkező pályázati időszakban kiemelt szerepet kapnak a kertészeti, állati,  élelmiszer 

feldolgozási, és öntözés tematikájú fejlesztések, valamin a vidéki infrastruktúra fejlesztése. 

Fontos változás az előző időszakhoz képest, hogy támogathatóvá válik a borászati beruházás 

is.  

A LEADER, illetve a Helyi Akciócsoportok esetében nagyon hangsúlyt fektetnek a megfelelő 

Helyi Fejlesztési Stratégiára, amelyekről részletes értékelés fog készülni az Államtitkárság 

részéről. Az osztályvezető Úr felhívta arra is a figyelmet, hogy az elkövetkezendő időszakban 

várhatóan a működési költségek nem lesznek elegendőek az akciócsoportok feladatának 

100%-os ellátásra, ezért fontos a helyi közösség aktiválása. Egyre fontosabbak lesznek a 

tagdíjak, a pártoló tagok, valamint az egyesületi pályázatok. Ugyanakkor a korábbi évektől 

eltérően most már az egyesület is végezhet pályázatírói tevékenységet, ezzel is hozzájárulva a 

működési költségeihez. Az akciósportoknak fontos pro-aktív közreműködés valamint a helyi 
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szükségletekre épülő projektgenerálás. Az akciócsoportok új kihívások előtt állnak, fontos, 

hogy új készségeket sajátítsanak el, többek között a kapcsolatépítés, felelős 

költséggazdálkodás és hiteles működés terén is. 

Az egyesületek részére támogatott tevékenységek a képzések helyieknek, tanulmányok 

készítése, a Helyi Fejlesztési Stratégiákkal kapcsolatos költségek valamint az igazgatási 

költségek. 

Miért van szükség új stratégiára? Azért mert, a Vidékfejlesztési Program prioritás alapú 

megközelítésű lett, az ÚMVP tengelyei helyett, az új HACS-ok, új települések belépése is 

indokolttá tette, a Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásai beléptek a 

vidéki városi településekre, Új fejlesztési prioritások megjelenése, valamint, hogy átalakul a 

Helyi Akciócsoportok rendeltetése. 

A stratégiaalkotás fő rendezőelve a komplexitás, azaz illeszkedés a Vidékfejlesztési Program 

komplex céljaihoz, illeszkedés az általános támogatáspolitikához (a többi Operatív 

Programhoz) és illeszkedés a komplex helyi gazdasági, társadalmi és környezeti 

kihívásokhoz. 
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