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Mit is jelentenek a Tematikus
alprogramok

Az adott tagállam számára különös
jelentőséggel bíró területek sajátos
szükségleteivel foglalkozik.

Tematikus alprogramok
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Tervezett alprogramok

1. Rövid Ellátási Lánc Tematikus
alprogram (REL)
2. Fiatal Gazdálkodó Tematikus
alprogram
Tematikus alprogramok

Rövid Ellátási Lánc
Tematikus alprogram
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REL fogalma a rendeletben

1. Az együttműködés,
2. A helyi gazdaság fejlesztés,
3. Valamint
a
termelők,
feldolgozók,
fogyasztók közötti szoros földrajzi és
társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett,
4. Korlátozott számú gazdasági szereplő által
alkotott ellátási lánc
Tematikus alprogramok

Miért van szükség külön
alprogramra?
∗ A rövid ellátási láncban résztvevő termelők
jellemzően a legkisebbek, így érdekérvényesítő
képességük gyenge,
∗ nem járatosak az összetett támogatási rendszerek
használatában,
∗ ezért fontos, az elkülönített kerettel rendelkező,
∗ közérthető,
∗ problémafókuszált tematikus alprogram a
fejlesztésükre
Tematikus alprogramok
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Probléma

∗ A rövid ellátási láncok fogyasztói
igényeket kielégítő fejlesztéséhez
∗ nincs elég felkészült és megfelelő
eszközökkel ellátott szervező és
termelő.
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Probléma
∗ A helyi minőség rendszerek száma magas,
∗ Döntő többségük nem tanúsításhoz kötött,
∗ Az élelmiszerlánc-biztonságot kevés esetben
növelik
∗ Társadalmi ismertségük elfogadottságuk
jellemzően alacsony szintű
Tematikus alprogramok
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Problémamegoldás lehetőségei

∗ A rövid ellátási lánc neo-tradicionális
formáinak elterjedtsége elmarad a nyugateurópaitól,
∗ a tradicionális formák elterjedtek,
∗ ugyanakkor
jelentős
humánerőforrás-és
eszközfejlesztést igényelnek.
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A REL céljai
∗ Elsődleges célcsoportja a gyenge érdekérvényesítő
képességű, a támogatási rendszerben nehezen
eligazodó, legkisebb termelő
∗ Fejlődési lehetőséget jelent az értékesítési formák
területén
∗ Elősegíti
a
helyi
minőségi
rendszerek
elfogadottságának és tanúsítási szintjének
emelését
Tematikus alprogramok
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Miért van szükség a REL
fejlesztésére?
∗ A rövid ellátási lánc iránt fogyasztói és termelői oldalról is
egyre növekvő az igény,
∗ a jelenlegi termelői felkészültség, fogyasztói kereslet, valamint
jogszabályi és hatósági feltételek mellett
∗ a kistermelői rövid ellátási láncok a lehetőségeknél kevesebb
fogyasztót érnek el,
∗ élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetnek, és
∗ nehezen biztosítják a jogkövető kistermelő jövedelmezőségét.
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Motiváció a REL-ben

∗ A rövid ellátási láncban történő értékesítéssel a
termelők azonnal készpénzben bevételt érhetnek el
∗ A REL értékesítési pontjai könnyen elérhetőek a
fogyasztók és a termelők számára (pl. piacok,
vásárok, fesztiválok)
∗ A rövid ellátási láncban könnyebben értékesíthető az
ökológiai gazdálkodással előállított termék
Tematikus alprogramok
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Támogatási keretösszeg

Rendelkezésre álló keret:
∗ 33,5 milliárd Ft.
A REL komplex tematikus alprogram, amely a
termelőket és a piacra jutás szervezőit támogatja

Tematikus alprogramok

Tervezett intézkedések I.
A REL-t szervezők
szükségletei:

szintjének

legfontosabb

fejlesztési

∗ A termelők értékesítési lehetőségeinek javítása a REL-ben
∗ A REL társadalmi elfogadásának és a fogyasztói bizalomnak a
növelése
∗ A REL élelmiszerbiztonságának növelése
∗ A REL-ben a szervezők tudástranszferjének és innovációs
aktivitásának erősítése
Tematikus alprogramok
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Tervezett intézkedések II.

∗ A REL-ben értékesítő termelők piacképességének javítása a
kereskedelmi és marketing ismereteik és promóciós
aktivitásuk fejlesztésével
∗A
REL-ben
értékesítő
termelők
és
szervezőik
érdekképviseletének és hálózatos együttműködésének
erősítése
∗ A REL-lel kapcsolatos adatgyűjtés és elemzés rendszer jellegű
fejlesztése
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Támogatható tevékenységek
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Együttműködés kialakítása
Képzés, szaktanácsadás, mentorálás
Promóció
Minőségi rendszer
Értékesítéshez kapcsolódó eszközberuházások
Közösségi marketing eszközök és csatornák hálózatának
kialakítása
∗ Önellenőrzési rendszer
∗ Élelmiszerlánc biztonság
Tematikus alprogramok
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Támogatás menete
Projekt-idő: 3 év

I. forduló

II. Forduló

Együttműködés
megalakítása

Megvalósítás

Üzleti terv kialakítása

•

Piacra jutás megszervezése/felépítése

•

A piacra jutást célzó beruházások
(közös és egyedi)

Közös és egyéni fejlesztési tervek, elemek

Fiatal Gazda
Tematikus alprogram
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A Fiatal Gazda Tematikus alprogram
célja
∗ Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott
támogatás olyan fiatal mezőgazdasági termelők
számára, akik első alkalommal kezdenek
gazdálkodásba mezőgazdasági üzemben.
∗ Inkubátorházak,
mezőgazdasági
elindításának segítése

vállalkozások
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A támogatás célja
∗ A vállalkozási tevékenység megkezdése előtti
felkészítés, előzetes képzés az eredményes és reális
célokat tartalmazó támogatási kérelem benyújtása
érdekében
∗ Az alaptámogatást elnyert kedvezményezettek
folyamatos, kötelező jellegű képzése („Fiatal gazda
támogatási alapcsomag”)
Tematikus alprogramok
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A támogatás célja
∗ Az eredményes megvalósítás érdekében folyamatos
mentorálási tevékenység biztosítása
∗A
farmgyakornoki
programok
támogatása,
gyakornoki programok tematikájának kidolgozásával.
∗ Oktatási intézményekkel és regionális
központokkal szorosabb kapcsolattartás

képző

Tematikus alprogramok

Az alprogram támogatható
tevékenységei
∗ Bemutató gazdaságok támogatása
∗ Szakmai tapasztalatcsere, külföldi-belföldi
szakmai utak
∗ Konferenciák, szemináriumok,
továbbképzéseken való részvétel elősegítése

Tematikus alprogramok

11

2014.09.22.

Keretösszeg

Rendelkezésre álló keret:
∗ 72 milliárd Ft.

Tematikus alprogramok

Fiatal Gazda Alprogram
bevezetésének célja
∗ Vidéki területek elöregedésének ellensúlyozása
∗ Gazdálkodók képzettségi szintjének javítása
∗ Oktatás gyakorlati hiányosságainak ellensúlyozása
∗ Fiatal gazdák jövedelmi
hitelképesség növelése

viszonyainak

javítása,

∗ Gazdálkodás közelebb vitele a városi lakossághoz
Tematikus alprogramok
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Támogatható területek

∗ Fiatal gazdák induló támogatása
∗ Beruházási támogatások
∗ Képzés, szaktanácsadás, tapasztalatcsere
(farmgyakornoki program, kötelező képzés,
bemutató üzem stb.)

Tematikus alprogramok

A fontosabb számokadatok
összehasonlítása
Fiatal gazdák 2010 – 2013
Fiatal gazdák
Száma
Aránya
Átlag éltkora
Férfiak aránya
Nők aránya

2010
76 433
13,5%
33,6
78,2%
21,8%

2013
61 762
12,8%
33,9
77%
23%
Tematikus alprogramok

13

2014.09.22.

Leader HACS feladatok

Leader HACS feladatok

∗ A helyi fejlesztési stratégia megalkotása és
megvalósítása, közösségfejlesztés, projektgenerálás,
ügyfelek tájékoztatása, segítése.
∗ 95 HACS működik a 2007-2013 programozási
időszakban: vidéki térségek teljes lefedése
∗ Jelenleg folyamatban van a 2014-2020 programozási
időszakra vonatkozóan a HACS-ok szerveződése,
stratégiáik előkészítése
Leader HACS feladatok
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Közösség vezérelt helyi fejlesztés a
jelenlegi leader koncepció kiterjesztése
Integrált megközelítés
Hálózatépítés
A helyi akciócsoportok
közötti hálózatok

A stratégia több szektorra kiterjedő tervezése és végrehajtása,
a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és
projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva

Területalapú
megközelítés

Innovativitás
Innovatív megközelítések
végrehajtása

Jól azonosított, szubregionális
vidéki területekre irányuló
területalapú, helyi fejlesztési
stratégiák

LEADER
(CLLD)

Együttműködésre
irányuló projektek

Partnerség
Alulról felfelé építkezés
A helyi akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és
megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével

Helyi köz-és magánszférabeli
partnerségek,
vagyis helyi akciócsoportok

Leader HACS feladatok

Leader HACS

2014-2020
(előzetes szándékok
alapján)

2007-2013

95 működő HACS

3028 jogosult
település

•
•
•

120 tervezési területre adtak be kérelmet

•
•

2996 települést fednek le teljes területtel
további 32 települést csak külterülettel

Területi átfedések
379 települést egynél több tervezési területnél kívánnak
figyelembe venni
Összesen 54 szervezet érintett
További egyeztetések szükségesek
Leader HACS feladatok

15

2014.09.22.

Közösség vezérelt helyi
fejlesztések (CLLD)
∗ Helyi
közösség
részvételével
megvalósuló, a LEADER alapelvekre
épülő fejlesztési programok.

Leader HACS feladatok

Fejlesztési elemek

∗ Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb
kapcsolódó térségi trendek.
∗ Vidéki helyi gazdaság megerősítése.
∗ Fenntarthatósági,
klíma
adaptációs
szempontoknak való megfelelés.

Leader HACS feladatok
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Új elemek
∗ A kiválasztásnál nagyobb hangsúly a Helyi Fejlesztési Stratégiák
minőségén (pl. stratégiai fókusz, helyi szükségletek, újszerűség,
VP-ben felsorolt fókuszterületek megjelenése, stb.)
∗ A HACS feladataiban és működésre fordítható költségeiben is
nagyobb hangsúlyt kap a helyi közösségek aktivizálása és
segítése (térségi animáció).
∗ Megszűnik a turisztikai tevékenységek és a mikrovállalkozások
fejlesztése jogcím. Ezeket a témákat a Helyi Fejlesztési
Stratégiákon keresztül a helyi igényekhez igazodó módon a
LEADER keretében lehet támogatni.
Leader HACS feladatok

Tematikus fókuszok

1. a kedvezőtlen társadalmi, demográfiai térségi folyamatok
hatásainak enyhítésére irányuló programok,
2. a helyi gazdaság megerősítése,
3. a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás
ösztönzése,
4. innovatív aprófalu kísérleti program

Leader HACS feladatok
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
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