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TÉR-ERŐFORRÁS-SZEREPLŐK

• TÉR - A térség helyzetének ismerete, a változás okainak ismerete és 
megértése, a helyi adottságok ismerete és optimális térszervezés

• ERŐFORRÁS - Adottságból erőforrás - az erőforrások rendszere(zése)
• SZEREPLŐK - participáció, partnerség, tudatos tervezés

Érdekek, értékek, ideológiák  társadalmi konszenzus (minimum)

Jó példák (hazai, nemzetközi) 
A nemzetközi gyakorlat másolás kockázatos lehet az eltérő adottságok és a kulturális 
különbségek miatt

– Szociális gazdaság fejlettsége
– Makrogazdasági környezet
– „atipikus” vidéki települések köre
– Agrárgazdaság szerkezete
– Területfejlesztési projektek
– Erősebb és kevésbé átpolitizált civil szféra
– Érték konszenzus

Mit akarunk? Mi a vízió? Hogyan érhető el?



A LEADER

Egyre nagyobb hangsúly helyeződik az immateriális  tőkeelemekre, 
köztük a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokra, hálózatokra, a 
társadalmi tőke tényezőire.

A társadalmi tőke előfeltétele a sikeres vidékfejlesztésnek, 

de a jó vidékfejlesztési gyakorlat fejleszti is a társadalmi tőkét.

1. KAPACITÁSÉPÍTÉS!
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A LEADER
helyi gazdaságfejlesztési program 

vagy 
„csak” egy közösségfejlesztési módszer

esetleg mindkettő? 

LEADER program célja:   
Erőforrásokat konstruálni és mobilizálni képes 

együttműködő, aktív helyi szereplők hálózatának létrehozása és megerősítése
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Helyi erőforrások osztályozása
Tárgyiasultság Fejleszthetőség

materiális

immateriális

fejleszthető

nem fejleszthető

Időbeliség Szektorhoz kötődés

régi, tradicionális

új (kreált)

újszerűen használt

újra felfedezett

egy szektorhoz kötődő (társadalmi, gazdasági, 

környzeti)

multiszektorális

Helyspecifikusság Felismertség

generikus

specifikus

létező

látens

Kisajátíthatóság Szervezésigény

kisajátítható

nem kisajátítható

szervezésigényes

nem szervezésigényes

Fenntarthatóság Helyi kötődés

megújuló

nem megújuló

nem mobilizálható

mobilizálható

Felhasználási szabályok Összetettség

szabályozott

nem szabályozott

elemi

összetett



Forrás: Peyrache-Gadeau; Pecqueur (2004)

ERŐFORRÁSOK Helyhez nem kötődik Helyhez kötődik

Többféle hasznosítás
utánozható

általános erőforrás
szőlő

Lokális
egyedi erőforrás

Szőlőhegy (táj)

Egyféle hasznosítás
Szektorfüggő

általános erőforrás
szőlőfajta

„címkézett”
egyedi erőforrás
Eredetvédett bor

5

Helyi erőforrások osztályozása



A LEADER és a helyi erőforrások

• LEADER térség: a helyi erőforrások helyi szereplők általi 
valorizálására épülő stratégia és projektek tere

– EC 2011/08: A Leader térségek földrajzi történeti és/vagy 
kulturális értelemben homogén tájegységek 

– EC 2011/14: helyi szereplők által azonosított erőforrások, 
területi diagnózis és stratégia

• LEADER program:   Erőforrásokat konstruálni és mobilizálni 
képes együttműködő, aktív helyi szereplők hálózata
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Helyi erőforrások (a helyiek szerint)

BÓLYI JÁRÁS

1. Talaj

2. Klíma

3. Flóra, fauna
4. Kreativitás

5. Szorgalom

1. Sajátos tudás

2. Helyi gazdaság 
szervezettsége

3. Nyersanyag

4. Belső kereskedelem

5. víz

ORMÁNSÁG

1. Flóra, fauna
2. Egészséges környezet

3. Egészséges élelmiszer

4. Víz

5. Táj

1. Helyi gazdaság 
szervezettsége

2. Képzettség

3. Kezdeményezések

4. Együttműködés

5. Aktivitás

KÁLI-MEDENCE

1. Táj

2. Tradíciók (népi építészet)

3. Flóra, fauna
4. Egészséges környezet

5. Földrajzi elhelyezkedés

1. Helyi gazdaság 
szervezettsége

2. Együttműködés

3. Bizalom

4. Nyersanyag

5. Belső kereskedelem



Ahol:

k: képesség (k=1: semleges képesség; k>1 erős képesség, k<1 gyenge képesség)

e: helyi erőforrás

A képesség kulcselem

(helyi tudás, kompetencia, (szak)képzettség, aktivitás, motiváció)

A képesség növekedés az erőforrások felismerését, valorizálását is segíti, 

növekvő k  növekvő e 

Helyi fejlődés = k * e

Helyi fejlesztés, helyi fejlődés



HELYI ELIT 
SZEREPE

Területi tőke

Humán tőke
(individuális)

kreativitás, motiváció, 
aktivitás, tudás, képzettség

Társadalmi tőke
(kollektív)

Hálózatok, 
együttműködések, 

kultúra, bizalom

HELYI ERŐFORRÁSOK

HELYI FEJLESZTÉSI 
STRATÉGIA

Projekt Projekt Projekt

FEJLESZTÉS
FEJLŐDÉS

FEJLESZTÉS
FEJLŐDÉS

TÁRSADALMI 
HÁLÓZAT SZEREPE

t

Projekt

Természeti tőke

Nyersanyag, talaj, 
klíma, táj…

governance

HELYI ADOTTSÁGHELYI ADOTTSÁGHELYI ADOTTSÁG

HELYI ADOTTSÁG



Néhány francia példa

• Szociális gazdaság és a helyi gazdaság komplex rendszere -
Auberge du Cedre – Lauret (Languedoc Roussillon)

• A multifunkciós farmok hatékonysága erős kapcsolatban áll 
a helyi élelmiszerrendszerek kialakulásával, fejlődésével. 
helyi piacok, rövid ellátási láncok - „La ruche qui dit oui”

• helyi önkormányzatok akár tucatnyi társulásban is részt 
vesznek - kistérségi szinten, önkormányzati jogkörökkel is 
rendelkező társulások

• Komoly állami területfejlesztési projektek 
(pl. Paris-Montpellier autópálya, mocsár lecsapolások  kertészeti 
és turisztikai infrastruktúra fejlesztések.)



Lauret – Auberge du Cedre
Szociális szövetkezet és komplex helyi gazdaságfejlesztési rendszer



Helyi piacok és REL-ek
fejlesztési eszközei Franciaországban



Helyi termelői piacok Franciaországban
(Kujáni, 2012 alapján) 

• Franciaországban a 80-as évektől terjed el, fő szervezők: 
Agrárkamara, termelői egyesületek, egyéb civil szervezetek 

• Az önkormányzatok jelentős támogatók (infrastruktúra 
fejlesztések, kedvezményes piachelyek, kommunikációs 
tevékenység, parkolás stb.)

• Kézművesek, gasztronómiai szervezetek

• Tanúsító táblák, ellenőrzések



Szereplők struktúrája

Termelői egyesület
Szigorú belső szabályozás

Agrárkamara
támogatások, képzések

PIAC
(termelők)

FOGYASZTÓK

(Ön)kormányzat

Forrás: Kujáni, 2012. alapján

Érdekérvényesítés

Közvetlen kapcsolat, bizalom, minőség, elfogadható ár és választék

támogatás

Érdekérvényesítés



Regionális és települési szintű alkalmazás

• Regionális szinten
– Regionális élelmezési terv
– Regionális fejlesztés kutatási program (önkormányzatok, 

kutatóintézetek)
• Lokális szinten

– Területfejlesztési társulások, pays-k, HACS-ok, Nemzeti 
Parkok

– Akciótervek, specifikus projektek a lehető legkisebb 
szinteken

– Pl. Katicabogár-projekt:
• Minőség és területi identitás
• Termelők, kézművesek, helyi politikusok, fogyasztók 

együttműködéseinek támogatása
• Területi gazdaságfejlesztés, város-vidék kapcsolatrendszer

Szinergiák a térség szereplői között



Akadályok, nehézségek

• Kevés az adat

– Termelő oldaláról: technológiai-gazdasági adatok

– Fogyasztó oldaláról: Hol vannak a termelők?

– Térség oldaláról: gazdasági/ökológiai hatások

• Időt, türelmet, kitartást követel mindkét fél részéről

• Komplex munkafolyamatok idő- és forrásigénye 

– Termelés/feldolgozás/szervezés/szállítás/raktározás/értéke
sítés/promóció (e területeken kell egyszerre erősnek 
lennie egyazon – jellemzően – családi farmgazdaságnak).

• Feldolgozóipari kapacitások hiánya, forrásigénye



Bienvenue á la ferme





Bienvenue á la Ferme

Egyesület létrehozása. 
Cél: potenciális termelők 
mozgósítása
(dinamikus, motivált, kreatív 
egyesületi vezetők kellenek)

Képzés, fórumok szervezése

Tanácsadás

Minőség-monitoring

fogyasztói igények közvetítése

„Bienvenue á la ferme”chartája



Bienvenue á la Ferme

- « Farmtól a menzáig » közvetlen beszerzés 
megszervezése
- közvetlen kapcsolat a termelő és az iskolai menza között
- agrárkamara biztosít közvetítő felületet az iskolai 

étkeztetés és a termelők között (egy szervezet
közbeiktatásával összegyűjti és kiszállítja a termékeket 
az iskolai konyhákhoz)
(Magyarországi kísérletek: pl. iskolai almaprogram)

- Farmon szervezett piac: a hálózat több termelője 
megjelenhet, főként betakarításhoz kapcsolódóan

- Esti piac 







„La ruche qui dit oui” avagy a kaptárok hálózata 
– a REL egyik leginnovatívabb példája



EGY PLATFORM A DRÁVA-TÉRSÉGBEN

www.dravaportal.hu



Helyi termékek kisüzemi előállítása

1. Magas minőségű nyersanyag előállítása (pl. hús, tejszín, vaj) 

különleges igényekkel jelentkező vásárlók (pl. ínyenc éttermek) 

számára

2. A magas minőségi követelményekkel és különleges ízléssel bíró 

egyéni vásárlók alkotta réspiacok számára készült helyi termékek

– a nagyvárosok (Pécs, Eszék) számára előállított helyi termékek

– a helyi turizmus számára előállított helyi termékek

3. Helyi közszolgáltatások általi kereslet (közintézmények, például 

iskolák igényeinek kielégítése. Ez összeköthető a 

közmunkaprogramokkal.)



Alternatív turizmus

• Kapocs a másik két pillér között;

• Szigorú természetvédelem: korlátozás, kiaknázatlan -
> erősebb bekapcsolás

• Helyi termékek jelenjenek meg a turisztikai 
attrakcióknál, szolgáltatóknál

• Vonzerők összekapcsolása (szervezett túrák, 
események, útvonalak)

• Alternatív útvonalak



Lehetséges fejlesztési eszközök

• Internetes alapú promóciós és információs 

eszközök alkalmazása

– A térség szolgáltatásainak, termékeinek, 

természeti értékeinek és vonzerőinek támogatása

– A térség szereplőinek hálózatba tömörítése 

(DUPLO Platform!)


