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Összefoglaló  

 

Az ELARD nemzetközi nonprofit szövetség, amely a vidéki területek kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődését biztosítja. Az Európai LEADER Szövetség több mint 2000 helyi 
akciócsoportot tömörít 24 országból (Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Dánia, 
Észtország, Finnország, Franciaország, FYROM-Macedónia, Németország, Görögország, 
Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, 
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország). 
 
Az ELARD úgy véli, hogy a 26 éves LEADER megközelítés utódjaként működő CLLD (közösségi 
vezetésű helyi fejlesztés) fontos szerepet játszik az integrált helyi fejlesztés előmozdításában az 
LEADER alapelvekből fakadóan, melyek az alábbiak: alulról felfelé építkező megközelítés, 
területalapú helyi fejlesztés stratégiák, köz- és magánszféra partnerségek, innováció, integrált és 
több ágazati megközelítés, hálózatépítés és együttműködés, valamint a decentralizált 
végrehajtás. 

 

Az ELARD Közgyűlés fontos döntéseket hozott a következő évekre vonatkozóan 
 
 

November 22-24-én az ELARD szeminárium, egyben a 15. Közgyűlés Észtországban, a 
Laulasmaa Spa-ban került megrendezésre. A rendezvény fő célja az észt elnökség 
munkásságának összegző értékelése, az ELARD állásfoglalásának kialakítása az 
elkövetkező programozási időszakra vonatkozóan, valamint az új elnök, alelnökök és a 
Tanács megválasztása 2018-2019-as évekre. 
 
A közgyűlésen az ELARD megerősítette álláspontját a CLLD 2021-2027 tekintetében. Az 
ELARD szeretné, hogy a CLLD minden tagállamban valamennyi típusú területen (vidéki, 
városi, part menti) a program kötelező részét képezné. Jelentős egyszerűsítést lehetne 
elérni azáltal, hogy uniós szintű CLLD-szabályozást hoznak létre, egyetlen 
szabálycsomaggal egy közös uniós és nemzeti (önálló OP) szintű CLLD Alap 
létrehozásával, amelybe az egyes Fejlesztési Alapok költségvetésükből nemzeti szinten 
legalább 15-15% -kal járulnának hozzá.  
 
A választások eredményeképpen az ELARD új elnöke a 2018-2019 közötti időszakban 

Portugália, Maria João Botelho (a portugál LAG Minha Terra LAG elnöke). Az új alelnökök 

lesznek Kristiina Tammets Észtországból és Marion Eckardt Svédországból. 

 
A közgyűlés a Tanácsot is megválasztotta. Az elnök és az alelnökök mellett a hét tagú 
tanács a következőket foglalja magában: Maria José Murciano (Spanyolország), Kirsten 
Birke Lund (Dánia), Hartmut Berndt (Németország) és Radim Sršen (Cseh Köztársaság). 
 
Az ELARD örömmel fogadta az új tagokat Olaszországból, Bulgáriából és Romániából is. 
Németország teljes jogú tagságba lépett, egy év társult tagi státuszt követően. Társult tagi 
státuszra jelentkezett a magyarországi LESZ is.  

 

 

 
 



PROGRAM 

2017. november 22.  
A magyar delegáció (Weidel Walter és Bordács Emőke Mária-MNVH és Hajas Pál-LESZ) 
jómagammal 22-én este 9 órakor érkezett a helyszínre. Az esti vacsoránál alkalmunk volt 
megismerkedni az elnökjelöltekkel és közös párbeszédet folytatni arról, hogy a másnapi 
szavazáson mi legyen a magyar álláspont. A közgyűlés helyszíne Tallin-tól 50 km-re 
elhelyezkedő Leulasma Spa központ területén volt.  
 
2017. november 23.  
 
9.00 – 13.00: Közgyűlés, I. 
 
Kristiina Tammets elnök asszony köszöntötte a résztvevőket, és egy indító előadással összegezte 
az észt elnökség kétéves munkáját, kitekintett a LEADER/CLLD jövőjére. Három fontos „lobby” 
dokumentumról beszélt:  

1) A Tartu Nyilatkozatról 
2) a HACS Kérdőív eredményeiről (,ELARD-CLLD-multifunds-survey.pdf)  ill.  
3)  arról a CLLD modellről, amelyről teljes értékű szöveges leírást először a Szociális 

Bizottság részére állítottak össze. Ezen dokumentum még nyitott (beszámoló mellékletét 
képezi), december végéig várják a tagállami hozzászólásokat. Az anyagot érdemes 
lefordítani, és egy közös konzultációban tovább gondolni, hiszen az elkövetkező két 
évben alakul ki, hogy a LEADER/CLLD szabályozás milyen módon, formában folytatódik. 
(a dokumentum: EESC-2017-04384-00-01-PA-TRA-EN.docx) 
 

A tervezett CLLD modell:  
A tervek szerint egy EU-s és nemzeti szinten is önálló alapként jelenne meg a CLLD program, 
mely minden területi egységet (városi, vidéki, partmenti) tartalmazna. Ez a közös alap 
könnyebben lehetővé tenné a többalapos megoldás megvalósítását. (értékben az a javaslat, hogy 
mind az ERFA, az ESZA, az EMVA és a Halászati Alap 15-15%-al járulna hozzá a CLLD 
megvalósításához). Ez a modell lehetőséget adna a vidéki, városi és halászati HACS-oknak egy 
több tématerületet érintő, így integráltabb stratégia kialakítására, ill. a több alap jelentősebb 
forrást is biztosítana az egyes területeken tervezett célok beavatkozásaihoz.  

 
 
Az ülésen számos kérdés, javaslat is megfogalmazódott a modellhez kapcsolódóan: 

1) a közös gondolkodáshoz jó lenne, ha készülnének ún. tagállami tanulmányok a 2014-20-
as végrehajtásról, a LEADER hozzáadott értékéről 

2) fontos, hogy 2021-től is legyen MINIMUM érték a LEADER/CLLD módszerhez 
kapcsolódóan, ne legyen tagállami kompetencia a minimum érték meghatározása.  

3) fontos lenne tisztázni, hogyan lehetséges az egyes alapok hozzájárulása? 

ELARD-CLLD-multifunds-survey.pdf
EESC-2017-04384-00-01-PA-TRA-EN.docx


4) ha EU szinten nehézkes is az önálló Alap létrehozatala, NEMZETI szinten azonban 
lehetséges – a lengyelek szerint ezt az állásfoglalást érdemes lenne erősíteni – ennek 
érdekében javasolt a modell nemzeti szintű terjesztése is (pl. országos rendezvényeken, 
ahol  van Vidék Parlamentekben) 

5) elnevezés: vita indult a „CLLD Alap” elnevezésről. A végén a résztvevők abban állapodtak 
meg, hogy a LEADER szó a vidéki területek fejlesztéséhez szorosan kapcsolódik, és ez a 
modell ezen túlmutat, de mivel a LEADER módszertanára épülő modellről van szó, így 
ezt minden esetben szükséges kihangsúlyozni a modell prezentálásakor.   
 

Az egyes tagállamok képviselői megállapodtak abban, hogy az ábrát és az ELARD végső 6 
üzenetét lefordítják saját nyelvükre, és lehetőségük szerint kiegészítik egy tagállami 
állásponttal/javaslattal.  
 
ELARD tagság 
 
Ezen napirendi pontban a tagsághoz kapcsolódó döntések születtek:  
 

1) Új „full member” országok:  
Németországi „LEA” (jelenleg 120 HACS A tagja) és az olaszországi Basilicata Regio HACS 
Szövetsége. A LEA már egy éve associated memeber státuszban követte az ELARD 
munkáját.  
 

2) Új associated member státuszra pályáztak: Bulgária, Románia. A magyarországi LESZ 
tagsági felvétele 2018. évtől válik érvényessé, a közgyűlés megszavazta. Az MNVH teljes 
jogú tagsága stabilizálódott, a Hálózat befizette több évi tagdíj elmaradását.  
 

3) Tagok kizárása: az Olasz nemzeti hálózat, Bosznia-Hercegovina Hálózata és az angol 
szövetség kizárásra került. A tagság bízik abban, hogy a jövőben újra tudnak csatlakozni 
a közös munkához, így a levelező rendszerből nem kerülnek kizárásra, amely lehetővé 
teszi számukra a folyamatos információhoz jutást.   
 

4) A tagdíjfizetéshez kapcsolódóan heves vita alakult ki, amely azzal zárult, hogy a 
„notorikusan nem fizető” full member státusszal bíró tagok átkerülnek associated 
member sátuszba, azaz szavazati joggal nem rendelkeznek ezt követően, de a szövetség 
tagjai maradnak. Országonként lehetséges több szövetség tagsága, de egy ország csak 
egy szavazattal rendelkezhet a jelenlegi szabályozások szerint.  
 

A tagdíjak összege jelenleg 3 komponensből tevődik össze: alapdíj (500 EUR) + LEADER 
program költségvetése tagállami szinten, sávosan + az adott szervezet HACS tagi létszáma, 
sávosan.  

 
13.00 -14.00 : Közös ebéd, majd 
 
14.00-15.30 LEADER/CLLD multi-fund megvalósításhoz kapcsolódó előadásokat 
hallgathattunk:  
 

• Slovakia – managing authorities experience with ERDF; előadás: ELARD, 2017\PPT 
estonia-Slovakia.pdf 

• Finland – urban local action groups in Kotka and Helsinki; előadás: ELARD, 
2017\ELARD 23.11.2017 presentation Sepra.pdf 

 Lithuania – experience with multi-funding local development strategies; előadás: 
ELARD, 2017\LAGs in Lithuania.pdf 

 Sweden – all funds, all types of territories (rural, urban, coastal) work together for CLLD; 
előadás: ELARD, 2017\20171120 CLLD in Sweden all funds all types of territories.pdf 

ELARD,%202017/PPT%20estonia-Slovakia.pdf
ELARD,%202017/PPT%20estonia-Slovakia.pdf
ELARD,%202017/ELARD%2023.11.2017%20presentation%20Sepra.pdf
ELARD,%202017/ELARD%2023.11.2017%20presentation%20Sepra.pdf
ELARD,%202017/LAGs%20in%20Lithuania.pdf
ELARD,%202017/20171120%20CLLD%20in%20Sweden%20all%20funds%20all%20types%20of%20territories.pdf


• Austria – CLLD piloting in Tyrol. Előadása preziben volt, így sajnos nehéz megosztani, de 

bemutatásra került, hogyan kapcsolták Tirolban az EMVA forrásokhoz az INterreg 

alapokat (10%), ill. további ERFA forrásokat. A módszer lehetőséget adott 

„Regionalmanagement” irodák létrehozására (a Leader Iroda elnevezés került 

módosításra). Az előadó szavaival élve ezzel  a lépéssel a pályázók számára megnyílt a 

ún. One-Stop-Shop igénybe vételére. Azaz egy térségen belül egy helyen jut 

információhoz és pályázati forráshoz a helyi szereplő.  

16.00 – 20.00: Közgyűlés, II.  
 
Az ELARD együttműködései  
 
Kristiina és felkért előadók mutatták be az ELARD saját projektjeit, ill. előkészített 
együttműködéseit. (ENPARD, Horizon 2020 projektek) Együttműködési lehetőségek: Pedro 
Brosei beszélt az ECOLINE network-kel való együttműködésről, Petri Rinne pedig a Kínával 
megkötendő megállapodás tervezetét, az előzetes egyeztetések tapasztalatait, az ötlet 
megszületését osztotta meg velünk (megállapodás anyaga: ELARD-CAIEP-MOU-
agreement,2017.10.25.pdf) 
 
Az új elnökség megválasztása 

 
Két ország pályázott az elnöki posztra, Franciaország és Portugália. (a pályázati 
anyagok: Application form Presidency 2018-19 - LEADER France.pdf; 
Portugal_Presidency 2018-2019 - Application.pdf).  
 
A közgyűlés a pályázó elnökök beszédeivel folytatódott, ahol személyesen mutatták be 
terveiket, céljaikat a következő két évre vonatkozóan. A választás titkos szavazással, 10-8 
arányban portugál győzelemmel ért véget.  

 
Elnök: Maria João Marques Pacheco Botelho, Minha Terra Network / Portuguese Federation 
of Local Development Associations delegáltja (minhaterra@minhaterra.pt / 00 351 217819230) 
Maria technika csapatát a régóta jól ismert, Brüsszelben, a FARNET irodát vezető Pedro Brosei 
és a Minha Terra Szövetség menedzsere, Louis Chaves alkotják.  
 
Alelnökök: Kristiina Tammets, Észtország és 
Marion Eckardt Svédország.  
 
A portugál szervezet, a Minha Terra az előző 
két évben alelnöki pozíciót töltött be. A 
portugál szervezet 2000 óta 60 taggal, 5 fős 
saját munkaszervezettel működik aktívan 
hazájában a HACS-ok érdekképviseletének 
ellátásán túl komoly szakmai munkát végez, 
erről számos saját projektje is árulkodik.  
 
A portugál elnökség céljai az ELARD élén:  

1) Spread the philosophy of LEADER and 
its key elements; 

2) LEADER policy making (in this 
precisely important period of the next 
programming period – follow-up losely the ongoing process as regards the future of 
CLLD/LEADER, for the present period and for the future). 

3) And utmost: 

ELARD-CAIEP-MOU-agreement,2017.10.25.pdf
ELARD-CAIEP-MOU-agreement,2017.10.25.pdf
Application%20form%20Presidency%202018-19%20-%20LEADER%20France.pdf
Portugal_Presidency%202018-2019%20-%20Application.pdf


Strengthening and expansion of ELARD members network (to animate the network of 
members and turn the council operational) 

 
A portugál elnökség tervezett költségvetése: (a tagdíjakon és a nyertes pályázati bevételen 
túl a Minha Terra évenként 50.000 EUR-val, összesen 100.000 EUR-val járul hozzá az ELARD 
működéséhez.) 

 
 
Az elnökség megválasztását követte a Tanács megválasztása, ahol az elnökségen túl 
beválasztásra került Csehország, Dánia, Spanyolország és Németország.  
 

 
 
A következő közgyűlésre 2018. tavaszán kerül sor.  
 
 



2017. november 24-25.  
 
A hazautazás napjának reggelén még lehetőség nyílt a grúziai projektbe való betekintésre. Az 
első transzfer 10 órakor indult Tallin városába, ahol lengyel hálózati kollégákkal egy rövid sétát 
tettünk a belvárosban, majd megérkeztünk a reptérre, ahonnan Varsóba vezetett utunk.. 
Technikai okok miatt Varsóban éjszakáztunk, és másnap reggeli 7 órási géppel indultunk 
Budapest felé.   
 
A közgyűlés lehetőséget adott egy már régi elképzelés, a közép-európai – Kárpát medencei 
országok hálózati együttműködésének előkészítésére. A csatolt mellékletben a hazautazást 
követően elkészült koncepció (HU,EN) olvasható.  
 
 
2017. december 1.  
 
 
 
A beszámolót készítette:  
 
 
Páliné Keller Csilla s.k. 
HACS munkaszervezet vezető, MNVH tanácstag 
  



Melléklet 

Kárpát-medencei, közép-európai Vidéki Hálózatok Együttműködése 
National Network Cooperation Cluster of the Middle Europe-Karpatian Regions 
 

Előzmények, európai kitekintés 

ENRD (Európai Vidéki Hálózat) 
 
területi klaszterek 
 

Kezdeményezésünk megfogalmazásához használt jó 
példa:  
 
Nordic-Baltic Rural Networks (Északi-balti Vidéki 
Hálózatok) 

Az Európai Vidéki Hálózat tematikus 
kezdeményezésének számítanak az egy-egy 
földrajzi egységet alkotó tagállamok érintett 
nemzeti hálózatainak együttműködései. Az ENRD 
ezen együttműködéseket ún. tematikus földrajzi 
„tudáscsere” klaszternek hívja. 
 
A fő célja a klaszterek szervezésének az, hogy a 
nemzeti hálózatok a program megvalósításához 
kapcsolódó ismereteiket és releváns 
tapasztalataikat megoszthassák egymással, ami 
által javul hálózati tevékenységük minősége:  

1) Nordic-Baltic cluster 
2) Mediteranean cluster (Italy, Greece, 

France, Spain, Portugal, Cyprus and Malta) 

A Balti Klaszter 8 ország nemzeti vidéki 
hálózatának együttműködésében jött létre: Dánia, 
Svédország, Finnország, Észtország, Lettország, 
Litvánia, Lengyelország és Németország.  
 
A hálózat 2007 óta dolgozik szorosan együtt. A 
kezdeti céljuk a nemzeti hálózatok felállításához 
szorosan kapcsolódik, az indulás megkönnyítését 
szolgálták a közös tanácskozások. 2008 óta évente 
két alkalommal találkoznak a hálózati 
képviselők. „A Balti országok közös történelemmel, 
közös identitással és közös jövővel rendelkeznek – 
ezért természetes, hogy most közösen dolgozunk 
kihívásaink megoldásán.” – nyilatkozta a svéd 
partner.  
 

 

A tervezett klaszter partnersége (8 ország):  

Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország, Románia, Szerbia, Bulgária.  

Az ELARD (Európai Leader Szövetség) novemberi, Észtországban tartott közgyűlésén az érintett 

országok hálózati képviselőivel egyeztettünk a lehetséges partnerségről, amelyet ők előzetesen 

támogattak, és egy indító megbeszélésen való részvételükről biztosítottak bennünket.  

A tervezett közép-európai, Kárpát régió együttműködés fő céljai:  

A közép-európai, Kárpát térségbeli országok nemzeti hálózatainak szorosabb együttműködése 

által egymás működésének és tapasztalatainak megismerésével 

- a nemzeti vidéki hálózatok munkájának minőségi fejlesztése,  

- több közös kezdeményezés elindítása,  

- a területi elhelyezkedésből fakadó hasonló problémák közös kezelése.  

A várható eredmények:  

- A rendszeres évenkénti találkozók lehetőséget biztosítanának az egyes nemzeti 
hálózatok szervezeti és tartalmi működésébe való betekintéshez. Lehetőség nyílna 
egymás tapasztalataiból a közös tanulásra.  

- A találkozások lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az éves munkatervek, vagy 
szervezeti struktúrák kialakításában rátekintésünk legyen a szomszédos országok jó 
gyakorlataira.  



- Lehetőség nyílna nemzetközi események, vagy a felmerült problémák kezelésére 
megfogalmazott közös projektek tervezésére, megvalósítására is.  

- A folyamatos kommunikáció lehetőséget nyújt közös tervezésre, vagy bármilyen 
tematikus rendezvény szervezésére. A kisebb utazási távolság előnyösebb.  

- A közép-európai területen megvalósult nemzetközi LEADER együttműködések 
kiemelésére is lehetőség nyílna.  

 

A következő lépés: KICK OFF MEETING 

- tervezett időpontja: 2018. I. negyedév 

- tervezett helyszín: Magyarország, vidéki terület (Sopron régió, Bécsi reptér) 

- tervezett program:  

A találkozót két naposra terveztük a távolságok, utazások megoldása végett. A 

program az első napon egy közös ebéddel indulhatna, melyet szakmai munka 

követne. Az első találkozás alkalmával minden nemzeti hálózati képviselő 

bemutatná, milyen szervezeti keretek között, milyen Cselekvési és Marketing terv 

szerint működik. Másnap délelőtt a tervezett együttműködés lehetséges 

tématerületei, valamint a közös munka keretei kerülnének meghatározásra. A 

program egy közös ebéddel, majd a reptéri transzferrel fejeződhetne be.  

- tervezett létszám: tagállamonként 2-3 fő (nemzeti hálózati és minisztériumi képviselők) 

+ szervező csapat (legfeljebb 30-35 fő) 

- tervezett költségvetés: legfeljebb 1 millió Ft. 

 
EN version:  

Middle Europe-Karpatian Regions Rural Networks 
Kárpát-medencei, közép-európai Vidéki Hálózatok Együttműködése 
 

European perspective 
 

ENRD  
 
geographical clusters 
 

The good example used to formulate our initiative: 
 
Nordic-Baltic Rural Networks (Északi-balti Vidéki 
Hálózatok) 
 

The thematic initiative of the European Network 
Network is the cooperation between the relevant 
national networks of the Member States that make 
up the geographical unit. The ENRD provides 
these co-operations with so- thematic geographic 
"knowledge exchange" cluster.  
 
The main purpose of organizing  
clusters is that national networks can share their 
knowledge and relevant experience with the 
implementation of the program, thereby 
improving the quality of their network activity:  
1) Nordic-Baltic cluster  
2) Mediterranean cluster (Italy, Greece, France, 
Spain, Portugal, Cyprus and Malta) 

The Balti Cluster was established in cooperation 
with the national rural network of 8 countries: 
Denmark, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, 
Lithuania, Poland and Germany. 
 
The network has been working closely since 2007. 
Their initial goal was closely linked to the setting up 
of national networks, and joint deliberations were 
facilitated to facilitate departure. Since 2008, 
network representatives have met twice a year. 
"The Baltic countries have a common history, a 
common identity and a common future, so it is 
natural that we are working together to solve our 
challenges," said the Swedish partner. 
 

 



Partnership for the planned cluster (8 countries): 
Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria, Hungary, Romania, Serbia, Bulgaria. 
 
In the meeting of ELARD (European Leader Association) in Estonia in November, we discussed with the 
network representatives of the countries concerned about the potential partnership they provided in 
advance and provided us with a start-up meeting. 
 
The main objectives of the planned Central European Carpathian Rural Networks are: 
By closer cooperation between the national networks of Central European countries in the Carpathian 
region, by getting to know each other's work and experiences 
- the qualitative development of the work of national rural networks, 

- launching of several joint initiatives, 
- joint management of similar problems arising from the spatial location. 

 
Expected results: 

- Regular annual meetings would provide an opportunity to inspect the organization and content of 
each national network. It would be possible for each other to experience common learning. 

- Encounters also allow us to have a look at good practices in neighboring countries in the design of 
annual work plans or organizational structures. 

- It would also be possible to design and implement international events or joint projects for 
dealing with the problems encountered. 

- Continuous communication allows for joint planning or organizing any thematic event. The 
smaller travel distance is more advantageous. 

- It would also be possible to highlight international LEADER co-operations in the Central 
European area. 

 
The next step is KICK OFF MEETING  
 

- scheduled date: 2018 1st quarter  
- planned location: Hungary, rural area (Sopron region, Vienna airport) 
- planned program: 

o The meeting was designed for two days to resolve distances and journeys. The 
program could start on the first day with a common lunch, followed by 
professional work. At the first meeting, each national network representative 
would present the organizational framework in which Action and Marketing plan 
works. The following morning, the possible thematic areas of the planned 
cooperation and the framework for joint work would be determined. The 
program could be completed with a shared lunch and then an airport transfer 

- planned staff: 2-3 people per Member State (national network and ministry 
representatives) + organizing team (up to 30-35 persons) +ENRD 

 


