„LEADER-szerűség” az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában
A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és
szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket
biztosítják a vidéki területeken.
A LEADER alapelvek:
1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia
2. a helyi fejlesztési stratégia alkotása és végrehajtása helyi kezdeményezésként
3. helyi akciócsoportok
4. integrált, több szektorra kiterjedő intézkedések
5. innováció
6. hálózatosodás
7. együttműködés.
A „LEADER-szerűség” alább ismertetett feltételei levezethetőek a LEADER alapelvekből.
Legalább 4 kritérium teljesítése kötelezően szükséges ahhoz, hogy egy projekt javaslat LEADER
projekt javaslatnak legyen tekinthető (illetve egy LEADER HVS intézkedés „LEADER-szerű”
legyen).
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta
meg:
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejődése
szempontjából fontos. (C1, C2)
2. A projekt a helyi stratégiában meghatározott, közös hagyományon, adottságokon alapuló,
következő témára irányul: kiállítóhelyek kialakítása, helyi gyűjtemények bemutathatóságának
biztosítása. A projekt újszerűsége, témája miatt a települések fejődése szempontjából fontos.
(B2)
3. A projekt a helyi stratégiában meghatározott, közös hagyományon, adottságokon alapuló,
következő témára irányul: a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek
kialakítása, fejlesztése. (B1)
4. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület támogatásra jogosult településein végzik
tevékenységeiket. (A1, A2, A3, B1, B3, C1, C2, D1)
II. Alulról építkező megközelítés
5. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy
gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági igények
alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. (A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2)
6. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén
legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy
képzésen.(D1)
7. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén
részt vesz a LEADER HACS által szervezett hálózatépítési találkozókon. (B1)
III. Köz- és magánszféra partnersége
8. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel;
szektorok között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során
építi ki. (A1,A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1)

IV. Innováció
9. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy
szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt. (A2, B1,
B3, C2)
10. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport több települését tekintve olyan új szolgáltatást vezet be a
helyi gyűjtemények bemutathatóságának biztosításával, amely a helyi stratégiában a térségi
igények között szerepelt. (B2)
11. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a térségben új technológiai módszert,
eljárást, új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz. (A1, D2)
12. A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni. (D1, D2)
13. A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti
erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve. (A1, B1, B2, C2, D1)
V. Integrált és ágazatközi fellépések
14. A projekt hozzájárul az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület jogosult településein a
gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában
meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki. Növeli a térség tudásbázisát. (A1,
A2, A3, D1, D2)
15. A projekt hozzájárul az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület jogosult településein a
gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában
meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki rendezvényhelyszín kialakításával,
vagy téma-, kalandpark létrehozásával /új munkahely kialakításával/. (B1)
16. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített örökségi
értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez (C1, C2, B2, B3)
VI. Hálózatépítés és együttműködés
17. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza. (A3 )
18. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi akciócsoport
területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés. (A3)
„A Tudás Térsége”
A1, Innovációs és tudásközpont létrehozása
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontok közül legalább 4-hez:
- Terület alapú megközelítés: A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot,
akik/amelyek az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület támogatásra jogosult településein
végzik tevékenységeiket.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi szereplő, a helyi stratégiában meghatározott közösségi és gazdasági
igények alapján tervezi megvalósítani az innovációs és tudásközpont kialakítását, működtetését.
- Köz- és magánszféra partnersége: A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport
településein működő szervezetekkel; szektorok között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a
projekt megvalósítása során építi ki.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a térségben új szolgáltatást vezet be.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti
erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület jogosult településein a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából
fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki. (Növeli a térség
tudásbázisát.)

A2, A jövő alkotóműhelyei – képzések a közösségi és vállalkozói ismeretek bővítése érdekében
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontokhoz:
- Terület alapú megközelítés: A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot,
akik/amelyek az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület támogatásra jogosult településein
végzik tevékenységeiket.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott
közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy
szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt. (Olyan képzési
programot indít, mint szolgáltatást, amelyre jelentős az igény.)
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület jogosult településein a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából
fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki. (Növeli a térség
tudásbázisát.)
A3, Hálózatok kiépítése a térség gazdasági, környezeti és társadalmi felemelkedése érdekében
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontok közül legalább 4-hez:
- Terület alapú megközelítés: A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot,
akik/amelyek az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület támogatásra jogosult településein
végzik tevékenységeiket.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott
közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
- Köz- és magánszféra partnersége: A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport
településein működő szervezetekkel; szektorok között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a
projekt megvalósítása során építi ki.
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület jogosult településein a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából
fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki (hálózatok,
klaszterek létrehozásával).
- Hálózatépítés és együttműködés: A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
- Hálózatépítés és együttműködés: A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának
alapvető eleme a helyi akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való
együttműködés.
„Csalogató Térség” – A térség természeti és épített környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése
a lakosság és az idelátogató turisták érdekében
B1, "Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása,
fejlesztése
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontok közül legalább 4-hez:
- Terület alapú megközelítés: A projekt a helyi stratégiában meghatározott, közös hagyományon,
adottságokon alapuló, következő témára irányul: a térség turisztikai attrakcióinak,
rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése. A projekt újszerűsége, témája miatt a települések
fejődése szempontjából fontos.
- Terület alapú megközelítés: A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot,
akik/amelyek a LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott gazdasági igények
alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.

- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással
való megvalósítása esetén részt vesz a LEADER HACS által szervezett hálózatépítési találkozókon.
- Köz- és magánszféra partnersége - A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport
településein működő szervezetekkel, vagy azt a projekt megvalósítása során építi ki.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport több települését tekintve olyan új szolgáltatást vezet be, amely a
helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt: rendezvényhelyszín kialakítása, vagy téma-;
kalandpark létrehozása térségi rendezvény szervezésével.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti
erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület jogosult településein a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából
fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki
rendezvényhelyszín kialakításával, vagy téma-, kalandpark létrehozásával /új munkahely
kialakításával/.
B2, "Értékek gyűjteménye" - szabadtéri vagy zárt kiállító terek kialakítása, helyi
gyűjtemények bemutathatóságának elősegítése
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontok közül legalább 4-hez:
- Terület alapú megközelítés: A projekt a helyi stratégiában meghatározott, közös hagyományon,
adottságokon alapuló, következő témára irányul: kiállítóhelyek kialakítása, helyi gyűjtemények
bemutathatóságának biztosítása. A projekt újszerűsége, témája miatt a települések fejődése
szempontjából fontos.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi szereplő, a helyi stratégiában meghatározott közösségi igények alapján
tervezi megvalósítani tevékenységét.
- Köz- és magánszféra partnersége: A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport
településein működő szervezetekkel, vagy azt a projekt megvalósítása során építi ki.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport több települését tekintve olyan új szolgáltatást vezet be a helyi
gyűjtemények bemutathatóságának biztosításával, amely a helyi stratégiában a térségi igények között
szerepelt.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti
erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális,
környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez.
B3, Biztonságosabb kistérséget
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontok közül legalább 4-hez:
- Terület alapú megközelítés: A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot,
akik/amelyek a LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi szereplő, a helyi stratégiában meghatározott közösségi igények alapján
tervezi megvalósítani tevékenységét.
- Köz- és magánszféra partnersége: A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport
településein működő szervezetekkel, vagy azt a projekt megvalósítása során építi ki.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport több települését tekintve olyan új szolgáltatást vezet be, amely a
helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt: a közbiztonság.
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a környezeti,
épített örökségi értékeinek megőrzéséhez.
„Élhető térség”

C1, Közösségi programok (rendezvények)
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontok közül legalább 4-hez:
- Terület alapú megközelítés: A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában
együttműködő települések vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul,
amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejődése szempontjából fontos.
- Terület alapú megközelítés: A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot,
akik/amelyek az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület támogatásra jogosult településein
végzik tevékenységeiket.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott
közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
- Köz- és magánszféra partnersége: A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport
településein működő szervezetekkel szektorok között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a
projekt megvalósítása során építi ki.
- Integrált és ágazatközi fellépések A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális,
környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
C2, Kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontok közül legalább 4-hez:
- Terület alapú megközelítés: A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában
együttműködő települések vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul,
amely közös hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejődése szempontjából fontos.
- Terület alapú megközelítés: A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot,
akik/amelyek az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület támogatásra jogosult településein
végzik tevékenységeiket.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott
közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
- Köz- és magánszféra partnersége: A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport
településein működő szervezetekkel; szektorok között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a
projekt megvalósítása során építi ki.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új, (kulturális vagy
szabadidős) szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti
erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális,
környezeti, épített örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
„Míves térség”
D1, Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontok közül legalább 4-hez:
- Terület alapú megközelítés: A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot,
akik/amelyek az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület támogatásra jogosult településein
végzik tevékenységeiket.
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott
közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.

- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással
való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
megvalósításához kapcsolódó, helyi termékkel kapcsolatos rendezvényen vagy képzésen.
- Köz- és magánszféra partnersége: A kedvezményezett együttműködik - a helyi akciócsoport
településein működő szervezetekkel szektorok között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a
projekt megvalósítása során építi ki.
- Innováció: A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti
erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület jogosult településein a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából
fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki.
D2, Vállalkozások piacra jutásának elősegítése a marketing eszközeivel
„LEADER-szerű”, mert illeszkedik a következő pontokhoz:
- Alulról építkező megközelítés: A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek
valamelyikén aktív közösségi vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott
közösségi vagy gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
- Innováció: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást, új
termelési, előállítási folyamatot alkalmaz.
- Innováció: A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni.
- Integrált és ágazatközi fellépések: A projekt hozzájárul az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület jogosult településein a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a térség szempontjából
fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki.

