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Miről lesz szó?

• Az Európai Unió agrár-vidékfejlesztési 
támogatási rendszer átalakulása

• A Zempléni Tájak vidékfejlesztési program

• Marketing eszközök a ZTVE helyi 
vidékfejlesztési stratégiája realizálásában



A vidékfejlesztési támogatási rendszer változása 

Vidékfejlesztési 
Programozási keretek 2006-ig

•Garancia
•Garancia az objektív 2-es területeken
•Garancia az új tagállamokban
•Orientációs a objektív 1-es területeken
•Orientációs a Leader+ esetében

Financiális, menedzsment és 
kontroll rendszerek a 
vidékfejlesztésben 2006-ig

•Garancia
•Garancia az új tagállamokban
•Orientációs
•Regionális Fejlesztési Alap
•Európai Szociális Alap

Európai Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
közös 
•Programozási rendszer
•Pénzügyi szabályozás
•Vidékfejlesztési Alap
•Ellenőrzési rendszer
az EU összes vidéki területén



A finanszírozás, az ellenőrzés és a 
vidékfejlesztés négy tengelye közötti kapcsolat 

Farmok és az 
erdészet 

versenyképessége 
(1. tengely)

Környezetvédele
m és a termőföld 

(2. tengely)

Tevékenységek 
diverzifikálása és 

életminőség 
vidéken 

(3. tengely)

Közös finanszírozási, programozási, monitoring és ellenőrzési jogszabályok

Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 

LEADER tengely (4. tengely)

Közös Agrár és Vidékfejlesztési 
Politika (CARP) 2007-2013



A vidékfejlesztés EU által 
meghatározott keretei

• A TANÁCS 1290/2005/EK RENDELETE a közös 
agrárpolitika finanszírozásáról, elfogadva 2005
júniusában

• A TANÁCS 1698/2005/EK RENDELETE az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, elfogadva 2005 
szeptemberében

• A TANÁCS 144/2006/EK RENDELETE a
Vidékfejlesztési Közösségi Stratégiai irányelvekről 
(2007-13-ra)

• A Lisszaboni Stratégia és a Göteborgban 
megfogalmazott fenntarthatósági elvek

• BIZOTTSÁGI RENDELETEK a végrehajtásról
(általános, ellenőrzés, átmenet).



I. tengely: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás 
és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 
(47%)

II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása 
(32%)

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki 
területeken és a diverzifikáció ösztönzése (17%)

IV. tengely: LEADER - A helyi kapacitás kiépítése a 
foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében 
(5,5%- a III.(65%), az I.(25%)és II.(10%)tengelytől) 

+ Technikai segítségnyújtás keret (4%)

Az EMVA tengelyei



A LEADER módszertan hét 
alappillére

1. Területalapú megközelítés,

2. Az alulról építkező megközelítés,

3. Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek,

4. LEADER partnerség (közszféra – 40%, 
magánszektor, non-profit szektor – 60%,

5. A tevékenységek újító jellege,

6. A tevékenységek közötti kapcsolatok – integrált, 
ágazatközi megközelítés,

7. Hálózatépítés, térségek közötti és nemzetközi 
együttműködés



A LEADER+ Magyarországon

• 186 akciócsoport: 2.332 település; 3.5 millió fő

• 70 támogatott akciócsoport

• 960 település

• 1,6 millió ember

• 6,7 milliárd forint 

támogatás

• 6000 beérkezett 
helyi pályázat

• Megvalósítás:2006-08.



Az Az ÚÚj Magyarorszj Magyarorszáág Vidg Vidéékfejlesztkfejlesztéési si 
Program Program 

I. Tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat 
versenyképességének növelése
- a. A humán tőke fejlesztését és a tudás támogatását szolgáló intézkedések,
- b. a szerkezetátalakítást és az infra fejlesztését és az innovációt elősegítő
intézkedések,
- c. átmeneti intézkedések.

II. tengely: a környezet és a vidék fejlesztése
- a. a mg-i földterület fenntartható hasznosítását célzó intézkedések
- b. az erdészeti területek fenntartható hasznosítását célzó intézkedések

III. Tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság 
diverzifikálása
- a. a vidéki gazdaság diverzifikációját elősegítő intézkedések

- b. a vidéki térségek életminőségének javítását célzó intézkedések

- c. az ezen a téren működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és 
tájékoztatási intézkedés
- d. készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás  

IV. tengely: Leader program
- a. helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

- b. hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködés

- c. működési költségek, készségek elsajátítása és animáció



A Zempléni Tájak helyi közösség 
megalakulásától a LEADER helyi 
akciócsoport működéséhez elvezető
folyamat:

� A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi 
eljárás (2007. szeptember 17. és október 1.).

� Az előzetes elismerés iránti kérelem benyújtása.
� Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akció-csoportok 
kiválasztása (2007. november 12.).

� Vidékfejlesztési stratégia készítése, jogi személyiséggé
alakulás, pályázat benyújtása: 2008. 06. 26.

� A LEADER helyi akciócsoport kiválasztása:2008. 09. 26.
� Munkaszervezet megalakítása: 2008. 10. 15..
� Első támogatási felhívások: 2008. 10.18.
� Első támogatási kérelem értékelések: 2009. január



Az elAz előőkkéészszííttéés s üütemeztemezéésese

HELYI KHELYI KÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG

NYILVNYILVÁÁNTARTNTARTÁÁSBA VETT SBA VETT 
HELYI KHELYI KÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG

ELELŐŐZETESEN ELISMERT ZETESEN ELISMERT 
VIDVIDÉÉKFEJLESZTKFEJLESZTÉÉSI AKCISI AKCIÓÓCSOPORTCSOPORT

TervezTervezéés s 
4 h4 hóónapnap

KivKiváálasztlasztáás: IH s: IH 
2008. j2008. júúliuslius--szeptemberszeptember

LEADER HELYI LEADER HELYI 
AKCIAKCIÓÓCSOPORTCSOPORT

HELYI VIDHELYI VIDÉÉKFEJLESZTKFEJLESZTÉÉSI SI 
KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG

RegisztrRegisztráácicióó a a HVIHVI--nnééll
2007. szeptember2007. szeptember

ElismerElismeréési ksi kéérelemrelem
benybenyúújtjtáása a sa a HVIHVI--neknek

2007. okt2007. októóber 10.ber 10.

ElismerElismeréési ksi kéérelem relem 
tovtováábbbbííttáása: HVIsa: HVI�������� IHIH
2007. okt2007. októóber 17.ber 17.

IH dIH dööntntéés s 
2007. november 12.2007. november 12.



ZEMPLZEMPLÉÉNI TNI TÁÁJAK JAK 
HELYI KHELYI KÖÖZZÖÖSSSSÉÉGG

55

12 szervezet

22 vállalkozás

21 település

HEGYKHEGYKÖÖZZ
(S(SÁÁTORALJATORALJAÚÚJJ--

HELYI KISTHELYI KISTÉÉRSRSÉÉG)G)

4555ÖSSZESEN:

4117 szervezet12 szervezet
CIVIL 
SZERVEZET:

ÖSSZES TAGLÉTSZÁM:

VÁLLAL-
KOZÁS:

ÖNKOR-
MÁNYZAT:

155

5712 vállalkozás23 vállalkozás

5716 település20 település

ÖSSZESEN
HEGYALJAHEGYALJA

(S(SÁÁROSPATAKI ROSPATAKI 
KISTKISTÉÉRSRSÉÉG)G)

BODROGKBODROGKÖÖZZ
(BODROGK(BODROGKÖÖZI ZI 
KISTKISTÉÉRSRSÉÉG)G)

ZTHK REGISZTRZTHK REGISZTRÁÁLT LT 
TAGSTAGSÁÁG G ÖÖSSZETSSZETÉÉTELETELE



ZEMPLZEMPLÉÉNI TNI TÁÁJAK LEADERJAK LEADER
HELYI ACIHELYI ACIÓÓCSOPORTCSOPORT

AkciAkcióócsoport tercsoport terüület: let: 55 telep55 telepüülléés s 
ÁÁllandllandóó lakosok szlakosok szááma: ma: 59.012 f59.012 főő..
Az Az áállandllandóó lakosslakossáág tg tööbb mint 60%bb mint 60%--a halmozottan ha halmozottan háátrtráányosnyos helyzethelyzetűű
teleptelepüülléésen sen éél.l.

ZEMPLZEMPLÉÉNI TNI TÁÁJAKJAK
LEADER HELYI LEADER HELYI 
AKCIAKCIÓÓCSOPORTCSOPORT



Vidékfejlesztési marketing

• A helyi közösség létrehozását, működtetését és a helyi 
vidékfejlesztési stratégia elfogadtatását segítő személyes 
meggyőzés, kommunikáció,

• A Leader Helyi Akciócsoport területén felhasználható
fejlesztési források megismertetése, tudatosítása, 
„értékesítése”, a pályázás iránti érdeklődés felkeltése, 
visszacsatolás értékelése,

• A program kedvezményezettjeinek nonbusiness és/vagy 
business marketing tevékenységei az intézkedések 
megoldási javaslataiban,

• a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó
rendelkezések arculati elemeinek kialakítása a program 
eredményeinek tudatosítása szándékával,

• Zemplén érintett térségének fejlődését bemutató és 
tudatosító régiómarketing program.



1. A vidékfejlesztési stratégia elfogadtatását 
segítő kommunikáció

A leader szerveződés társadalmasításának 
célcsoportjai:

• A közösségi kezdeményezés, a helyi közösség és a 
júniusban megalakult egyesület tagjai,

• Az akciócsoport területén élők és az itt működő intézmények, 
vállalkozások, non-profit és egyházi szervezetek,

• Helyi önkormányzatok, képviselő testületek, kisebbségi 
önkormányzatok,

• Politikai pártok helyi csoportjai, képviselői,
• Térségi országgyűlési képviselők,
• A programot irányító hatóságok, helyi vidékfejlesztési 

irodavezetők,
• Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal leader ügyekkel 

foglalkozó megyei részlege,



Az akciócsoport kiemelt 
kommunikációs céljai:

• Az Akciócsoport területén élők és itt működő vállalkozások, 
intézmények, non-profit és egyházi szervezetek 
tájékoztatása a LEADER programról és a támogatási 
lehetőségekről;

• Az Akciócsoport bemutatása, a köztudatba építése, 
tevékenységének megismertetése a lakossággal;

• Az egyesületi munkaszervezet támogatási kérelmek 
felülvizsgálatában, ellenőrzésében, pontozásában és 
rangsorolásában betöltött szerepének tudatosítása,

• A lakosság bizalmának és tetszésének elnyerése;
• A LEADER ismeretek minél szélesebb körnek történő

átadása;
• Tapasztalatcsere más akciócsoportokkal és leendő

akciócsoportokkal;
• A kötelező elemeken túlmenően, jó kapcsolat fenntartása az 

Irányító Hatósággal és Közreműködő Szervezettel;
• Kapcsolatépítés külföldi LEADER szervezetekkel.



A „belső” kommunikáció során 
használt eszközök:

• Személyes élőbeszéd (egyesületi közgyűlés, 
elnökségi ülés, megbeszélés, tájékoztató, 
beszámoló stb.);

• Térségi konferenciák, work-shop-ok, 
tanulmányutak, képzések,

• Zemplén TV, Rádió Aktív esti szakmai műsorok, 
hirdetések, képújság,

• Tájékoztató anyagok, szórólapok, 
reklámajándékok,

• Telefon;
• Internetes weblap, elektronikus levelezés, 
köremail-ek;

• Hagyományos levelezés.



„Külső” kommunikációs elemek

• A Zempléni Tájak Leader Akciócsoportot jelképező
logó készítése;

• Tájékozató kiadványok szerkesztése, 
sokszorosítása és terjesztése;

• A/5-es hat oldalas, hajtogatott szóró kiadványok 
periodikus elkészítése és terjesztése;

• LEADER hírek megjelentetése a regionális/helyi 
elektronikus és nyomtatott sajtóban;

• Negyedévente legalább három nyilvános fórum 
szervezése az Akciócsoport működési területén;

• Internetes honlap készítése, folyamatos frissítése 
(www.zemplenitajak.hu).



2. A térségben felhasználható
fejlesztési források „eladása”

• Cél: minél több színvonalas – a helyi vidékfejlesztési 
stratégiába illeszkedő – projektötlet, ezek kimunkálása révén  
eredményes támogatási kérelem szülessen, majd a 
támogatási szerződés keretében odaítélt fejlesztési forrás, 
társfinanszírozásában meg is valósuljon,

• Munkaszervezet a technikai támogatási keret révén érdekelt 
az akcióterületre allokált forrás lekötésében,

• A fejlesztési források „eladása” érdekében térségi 
tanácsadókból álló értékesítő hálózati munkatársak 
alkalmazása, 

• Tanácsadók kommunikációs és képzési háttértámogatása,
• Munkabérre vonatkozó megállapodás mellett megfelelően 

ösztönző jutalmazási rendszer kialakítása,
• folyamatosan fejlesztendő infrastrukturális hátteret kell 

támogatásul kialakítani (tárgyalási és prezentációs helyiségek, 
eszközök),  



3. Nonbusiness és/vagy business 
marketing tevékenységek a HVS-ben

Jövőkép: Célunk az életminőség javítása a térség gazdasági és természeti erőforrásaira alapozva vidék-, 
gazdaság- és vállalkozásfejlesztési programok serkentésével, új munkahelyek teremtésével, a 
meglévők megerősítésével 

Stratégiai prioritások 
1.Helyi gazdaság- és 
vállalkozásfejlesztés 

a hozzáadott érték 
növelése, alternatív 
jövedelemszerző 
tevékenységek 
támogatása 

2.Foglalkoztatás 
bővítése: 

munkahelyteremtés a 
vállalkozások 

indításának és a 
fejlesztés 

ösztönzésével  

3.Humánerőforrás – 
fejlesztés: 

versenyképes tudás és 
műveltség növelésével, 

térség-specifikus 
oktatási programok 

indításával 

4.Helyi 
infrastruktúra– és 

szolgáltatásfejleszt.: 
térség fizikai 

elérhetőségének és  
belső szolgáltatási 

struktúrájának javítása 

5.Természeti 
erőforrások és a 
környezeti értékek 

védelme, 
fenntartható 
hasznosítása 

 

6.Élhetőbb 
környezet 

kialakítása, térségi 
együttműködés 
támogatása - 

örökségvédelem 
 

Intézkedések 
• Helyi mező- és 
erdőgazd. állatteny. 
tájjellegű termelési,  
vmint feldolgozó és ért. 
kap. fejlesztése,  
• Helyi nyersanyagokra 
épülő élelm.feld., házi-
és kisipar minőségi fejl., 
értékesítési rendszerük 
megszervezése, 
• Helyi közösség 
számára hasznos 
vállalkozások, projektek 
támogatása, 
• Helyi vállalkozások 
versenykép., 
együttműk. támogatása, 
• Helyi adottságokra 
épülő turizm.fejlesztése,  
• Helyi bio-és 
megújuló-energia 
hasznosításra épülő 
fejlesztések. 

 

• Élőmunka igényes 
helyspecifkus termelő – 
szolgáltató 
tevékenységek 
fejlesztése,  
• Mezőgazdasági 
termelésből való kilépés 
támogatása, 
• Munkahelyteremtés a 
hátrányos helyzetűek 
és fogyatékkal élők 
foglalkoztatásának 
bővítésére, 
• Helyi szükségletekhez 
igazodó közmunka 
jellegű programok a 
munka világába való 
visszatérés 
támogatására 
 

• Helyi oktatási-
szakképzési kínálat és 
feltételek fejlesztése, 
• Helyi egészségügyi és 
szociális szolgáltatások 
körének bővítése, 
• Hátrányos helyzetűek 
és fogyatékkal élők 
foglalkoztathatóságána
k javítása, 
• Kulturális  értékek és 
hagyományok, hitélet 
ápolása, 
• Civil szervezetek, 
kezdeményezések, 
együttműködések 
segítése,  
• A térségi, települési és 
személyes identitás és 
kohézió megerősítése, 
 

• Helyi közlekedési 
infrastruktúra 
minőségének javítása, 

• Helyi vonalas 
infrastruktúra 
rendszerek felújítása, 
hiányzók kiépítése, 

• Hátrányos helyzetűek 
és fogyatékkal élők 
infrastr. életfelt. 

   javítása., 
• Határátjárhatóság 
infrastrukturális és 
közlekedési 
feltételeinek 
megteremtése, 

• Infrastrukturális 
rendszerek határon 
átívelő kapcsolatainak 
megteremtése, 

• Hajózásfejlesztés a 
Bodrogon és a Tiszán, 

 

• Helyi természeti értékek 
védelmének és 
(turisztikai) 
hasznosításuknak 
segítése, 

• Helyi léptékű 
környezetvédelmi 
beruházások, 
programok 
kimunkálása és 
megvalósítása, 

• Környezettudatos 
gazdálkodás- és 
vállalkozás fejlesztés, 

• A környezettudatos 
szemléletű 
gazdálkodásra és 
életre nevelés 
kialakítása, 

• Helyi katasztrófavéd. 
kezdeményezések 
megvalósítása. 
 

• Helyben hiányzó 
alapszolgáltatások 
fejlesztése, 
• Kulturális és 
szabadidős 
szolgáltatások 
fejlesztése, 
• Helyi média 
fejlesztése, 
• Szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
támogatása, 
• Társadalmi tőke 
erősítése - 
konfliktuskezelés, 
• Településképet javító 
kisléptékű 
településfejlesztés 
támogatása, 
• Helyi értékek és 
örökség feltárása, 
megőrzése és védelme. 
 

 



4. A tájékoztatásra és a nyilvánosságra 
vonatkozó arculati elemek

• 1974/2006/EK rendelet 
VI. melléklet 3.1. valamint 
a 4. pontja szerinti 
szlogent és EU-logót

kötelező alkalmazni:

• AZ Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program 
logója:



A megjelenítés elvárt módjai 
beruházást jelző táblákon



A ZTVE honlapja és struktúrája



5. Zemplén fejlődését bemutató és 
tudatosító régiómarketing program

• A Zempléni Tájak LEADER Akciócsoport nem kizárólagos 
„letéteményese” az általa lefedett térség régiómarketing 
programja aktualizálásának és megvalósításának, 

• Széles társadalmi bázisa és annak révén, hogy maga is 
kedvezményezettként benyújthat támogatási kérelmeket, 
lehetővé teszi, hogy a stratégiában már jelzett kapcsolódó
HPME megoldási javaslatokat realizálni is tudja.

• A LEADER program fejlesztési eredményeinek arculati 
elemeken keresztüli bemutatása mellett a térség fejlődését 
statisztikákon, elemzéseken keresztül is vizsgálni és 
prezentálni szükséges, s az elért eredményeket a 
kommunikáció eszközeivel mind a régión belül, mind a régión 
kívül tudatosítani lehet és kell.

• A régiómarketing program aktualizálása és egyes elemeinek 
megvalósítása érdekében frissítjük fogjuk az e tárgyban 
korábban készült és alkalmazott szakértői munkáinkat, hogy 
a jelen feladataihoz és lehetőségeihez igazodó, azzal adekvát 
program kerülhessen realizálásra.



Köszönöm megtisztelő

figyelmüket!

Honlap: marketing-miskolc.hu

www.zemplenitajak.hu

Email: mardanko@uni-miskolc.hu
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