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Vidékfejlesztés 2023-2027

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

• A magyar KAP Stratégiai Terv 2021. december 30-án benyújtásra 
került az Európai Bizottság részére.

• A tagállamoknak 2021-től arra kell törekedniük, hogy a 2014-2020-
as időszakhoz képest erőteljesebb környezeti és éghajlati célkitűzést 
teljesítsenek.

• Az EMVA források legalább 5%-át LEADER-re, legalább 35%-át pedig
környezetvédelmi célkitűzésekre kell fordítani.

• Vidékfejlesztési támogatások közül a tervek szerint a 2023-2027-es
időszakban is támogatható marad valamennyi a Vidékfejlesztési
Programban (2014-2020) is alkalmazott intézkedésekből.



Vidékfejlesztés 2023-2027

• A KAP Stratégiai Tervben megmarad a Vidékfejlesztési
Programból (2014-2020) ismert agrár- és vidéki
beruházások támogatási lehetőségének túlsúlya.

• Alapvetően nem változik meg a vidékfejlesztési
támogatások struktúrája.

• Az Európai Uniós források mellet 80%-os mértékű nemzeti
forrás kiegészítésre kerül sor.

• A nagyobb forrással 2853 Mrd Ft-ra emelkedik a
vidékfejlesztésre (II. pillér) fordítható keretösszeg.

• A 2023-2027 közötti LEADER programra fordítható forrás
63,5 Mrd Ft.



Vidékfejlesztés 2023-2027

A KAP Stratégiai Terv általános célkitűzései:
• A termékpályák fejlesztése, „ágazati intézkedés csomagok”,

és a tartós ellátási lánc kapcsolattal rendelkező pályázók
előnyben részesítése.

• A hatékony termelési beruházások támogatása, melynek
érdekében a jelenlegi 15 millió eurós maximális támogatási
összeg megtartását és a bázislétszám tartás elengedését
tervezzük.

• A nagy beruházási programok kevés pályázattal történő,
koncentrált forrásbiztosítással történő kiírása.

• A pályázati feltételek javítása: egyszerűsített elszámolás,
ügyintézési idő csökkentése, könnyített előlegnyújtás és
költségnövekmény elismerésének lehetősége.



LEADER 2023-2027

Általános információk a KAP Stratégiai Terv LEADER beavatkozásáról:
• A vidéki térségek és közösségek területileg kiegyensúlyozott

fejlesztésében jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben már
működő vagy megalakuló Helyi Akciócsoportok (HACS-ok) számára
biztosít támogatást.

• A HACS-ok a Stratégiai Terv céljaihoz illeszkedő, a lokális igényeknek
megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiákat (HFS-eket) dolgoznak ki,ami
már tartalmazza a HACS rendelkezésére álló fejlesztési keret
összegét.

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

• A HACS maga is lehet az egyes támogatási területek jogosultja, és
végrehajthat intézkedéseket a stratégiával összhangban.



LEADER 2023-2027

• 2024-től indul az új LEADER program a KAP
Stratégiai Terv alapján.

• 2023: HACS-ok elismerése, új HFS-ek elkészítése.

Cél, hogy ne legyen kieső év.

A területi (át)alakulás továbbra is HACS
hatáskör.

• Biztosítékmentes előleg: 2024-től lehetséges, de
figyelembe véve a hazai szabályozásokat.

• A HACS-ok saját projektjeinek megvalósítására a
forrás elkülönített.



LEADER 2023-2027

• Az új HFS-ek elkészítésének támogatására külön
felhívás fog megjelenni a KAP Stratégiai Terv
forrásainak terhére.

• Jelenleg rendelkezésre álló információink szerint a
működési és fejlesztési forrás a 2023-as évben
még a Vidékfejlesztési Program terhére lesz
biztosítva.

• A KAP Stratégiai Terv fejlesztési és működési
forrásai (jelenlegi információink alapján) 2024-től
lesznek felhasználhatók.

TERV TERV



LEADER 2023-2027

Jogalap:

• A KAP Stratégiai Terv jogalapja az SPR (EU) 
2021/2115 rendelet, mely részben a LEADER 
program támogatására vonatkozó szabályokat 
is tartalmazza.

• A KAP Stratégiai Terv nem tartozik a CPR (EU) 
2021/1060 rendelet hatálya alá, viszont a 
LEADER programnak meg kell felelni a CPR 
rendelet szabályainak is.



LEADER 2023-2027

Nem kötelező elem, de az IH minden HACS számára javasolja a

KAP hálózatban és egyéb együttműködési projektekben való

részvételt.

• Együttműködés alatt a HACS területén kívül eső

szubregionális területekkel közösen megvalósított projektek

értendők (pl. más HACS-okkal közösen megvalósított

projektek).

• Országhatáron átnyúló együttműködési projektek is

támogathatók.

• A KAP hálózat szervezéséért az IH a felelős.



Az új LEADER időszak tervezése

• A KAP Stratégiai Terv elfogadásától számítva

12 hónapon belül a HACS-oknak túl kell jutni a

HFS-ek kiválasztásának első fordulóján. (CPR

rendelet 32. cikk (3))

• Ennek teljesítése érdekében a tervezés a

következő módon fog alakulni:



Az új LEADER időszak tervezése

Tervezett menetrend:
• 2022 őszén régiós értekezletek keretében kerül sor az új

HFS-ek elkészítésével kapcsolatok kommunikációra.

 Az előkészítéshez kapcsolódó útmutatók tervezete már a HACS-
oknál van, az egyeztetések elkezdődtek országos szinten.

• 2023 január 15-ig: a HACS-ok bemutatják az IH számára a
HFS-ek tervezetét.

• 2023 február-május: minden HACS-al külön egyeztetés a
HFS tervezetről

• 2023 május-június: újabb régiós értekezletek a HFS
benyújtási és elfogadási szakaszáról.

• 2023 III. negyedév: az elkészült HFS-ek benyújtása
elfogadásra az IH számára.

• 2023 IV. negyedéve a HFS-ek várható elfogadásának ideje.



Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

Az egyik legjobban teljesítő HACS, nem csak a régióban, 
hanem országos szinten is.

 Tervezési területe: 38 db település több, mint 28 ezer fő 
lakosságszámmal.

A rendelkezésre álló 588 millió Ft fejlesztési forrás 
felhasználásának aránya már 95 % felett van.

A helyi felhívások tekintetében 304 db támogatási kérelem 
érkezett be, amelyből 160 db kapott támogatói okiratot. 
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