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• A 2014-2020-as programozási időszak véget ért. 

• A folyamatban lévő KAP reform tárgyalások elhúzódása miatt a 
Bizottság átmeneti szabályokra tett javaslatot. 

• Átmeneti évek: 2021-2022. évek, a források legkésőbb 2025-ig 
költhetőek el.

• A többéves kifizetésű intézkedések (programok) 
kötelezettségvállalási időszaka meghosszabbíthatóak 2 évvel: 28. 
cikk (AKG+őshonosok), 29. cikk (ÖKO), 33. cikk (állatjólét), 42. cikk 
(LEADER).

• A jelenleg is hatályos EMVA rendelet alapján bármilyen 
támogatási forma meghirdethető, mivel a forrás rendelkezésre áll 
majd, tehát a jelenlegi szabályok, de már az új forrás terhére.

ÁTMENETI ÉVEK 



ÁTMENETI ÉVEK FORRÁSAI

• Magyarország 2021-ben 509,1 millió euró, míg 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.



LEADER PROGRAM
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LEADER Helyi Akciócsoportok, 2014-2020



LEADER PROGRAM FORRÁSAI
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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
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LEADER KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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Helyi felhívások tekintetében kötelezettségvállalás:

*2021. július 12-i adatok alapján.

2020. évi fejlesztési 
forrás alapján

2021. évi fejlesztési 
forrás alapján

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

Beérkezett kérelmek száma 15 013

Támogatott kérelmek száma (db)* 9 033

Támogatás összege (Ft)* 36,59 milliárd

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

741 db helyi felhívás 
– ebből 150 db 

nyitott



• 2021-2022. év átmeneti időszakra 22,8 mrd Ft fejlesztési 
forrás.

• A LEADER helyi felhívások megjelenése folyamatos, melyek 
egyediek, 2021. június 30. óta a közös helyi felhívás sablon 
használatával.

• Közös helyi felhívások által: 
➢ Egységes szabályrendszer, 
➢ 2 hetes szakaszokkal hamarabb megkezdődhet az 

ügyintézés, 
➢ Mielőbbi döntéshozatal (HBB), TO-k kiküldése,
➢ A támogatott projektek időben történő befejezése, 

kifizetési igénylések teljesítése.
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ÚJ LEADER HELYI FELHÍVÁSOK – 2021-2022



LEADER KÖZÖS HELYI FELHÍVÁS
HELYI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
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• CÉL: helyi szolgáltatások  fejlesztése, újak kialakítása, a vállalkozások piaci 
pozíciójának javítása, a társadalmi és gazdasági fellendülés elősegítése

• TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
➢ Építési tevékenység, 
➢ Eszköz- és gépbeszerzés, 
➢ Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása,
➢ Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés,
➢ Marketing tevékenység,
➢ Rendezvényszervezés,
➢ Immateriális javak beszerzése

• TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE→ HACS határozza meg lista alapján 



LEADER KÖZÖS HELYI FELHÍVÁS
HELYI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA
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• TÁMOGATÁSI INTENZITÁS
➢ Önkormányzatok, civil szervezetek → 95%,
➢ Mikrovállalkozások→ 60%, munkahelyteremtés esetén 75%

• TÁMOGATÁSI ÖSSZEG→ HACS határozza meg

• KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
• Projektterv → HACS határozza meg
• Területi besorolás, 
• A támogatást igénylő részesült-e korábban támogatásban a LEADER 

program keretében,
• Hozzájárulás a HACS munkájához (HFS elkészítés, fórumon részvétel),
• Projekt népszerűsítése



PÉNZÜGYI KILÁTÁSOK 2020 UTÁN

• Magyarország Kormánya a Közös Agrárpolitika (KAP)
vidékfejlesztési támogatásainak társfinanszírozását az eddigi
17,5%-ról 80%-ra emelte. Ezzel a döntéssel a következő években
– 2027-ig – 4.265 milliárd forintot lehet a vidék, a magyar
mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére fordítani. A
megnövelt források már 2021-től érvényesek.

• A beavatkozásonként történő forrásfelosztásról még nem
született döntés, azonban az biztosan kijelenthető, hogy a
megnövelt forrásból több lehetősége lesz valamennyi vidéki
szereplőnek.



VIDÉKFEJLESZTÉS 2020 UTÁN

• 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 válhat a biztosítékmentes előleg igénylése és a támogatás 
intenzitások is növekedhetnek.



KAP REFORM MENETREND

IDŐPONT MÉRFÖLDKŐ

2020. július 21. MFF-megállapodás az Európai Tanácsban

2020 október
• Szavazás az MFF-ről az EP-ben
• Szavazás a KAP-reform dossziéról az EP-ben
• Tanácsi álláspont a KAP-reform dossziéról (október 20.)

2020. november 10. Trilógusok kezdőpontja az EP és a Tanács között

2020 december Az átmeneti rendelkezések elfogadása, megjelenése

2021. január 1. Új költségvetési ciklus és átmeneti időszak indul

2021. I. félév
Háromoldalú tárgyalások a KAP-reform dossziéról (megállapodás júniusban 
megszületett)

2021. II. félév
• Az uniós végrehajtási jogszabályok várható elfogadása
• A Stratégiai Terv véglegesítése és hivatalos benyújtása

2022
• A nemzeti jogszabályok megalkotása, intézményrendszer és gazdálkodók 

felkészítése
• Stratégiai Terv bizottsági jóváhagyása

2023. január 1. Az új KAP indulása



MAGYARORSZÁGI STRATÉGIAI TERV

• A magyar KAP Stratégiai Terv kidolgozása 2019. év nyarán kezdődött 
és jelenleg is tart, párhuzamosan pedig az Európai Bizottsággal 
történő egyeztetések is zajlanak.

• Az Agrárminisztériumban (AM) tervezési koordinációs részleg 
működik, szakértőkből álló belső munkacsoportok alakultak.

• A gazdák, az ágazati szereplők és a vidéken élők a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az AM által szervezett 
műhelybeszélgetéseken fejthették ki álláspontjukat.

• Elsőként ágazati helyzetelemzések és egy SWOT analízis készült el. Ezt 
követően kerül sor az igényfelmérés véglegesítésére, a beavatkozási 
stratégia megalkotására, majd a konkrét intézkedések kidolgozására.

• A társadalmasítást a NAK koordinálja. Eddig két körben került sor 
társadalmasításra: 2019 ősz-tél és 2021 tavasz folyamán.



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 
(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 
(HFS) kell kidolgozni.

• Az Irányító Hatóság által jóváhagyott HFS-ben 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.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu  
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