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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
A LEADER módszertan hét alappillére
1. A területalapú megközelítés
•A LEADER-térség olyan terület, amelynek lakói a „helyi
identitást” (otthon-érzet) közösen élik meg
•A területnek összefüggőnek és megfelelő méretűnek kell
lennie ahhoz, hogy biztosítani tudja az életképes fejlesztési
stratégia fenntartásához szükséges emberi, pénzügyi és
gazdasági erőforrásokat
•A területalapú megközelítés révén azok dolgoznak
együtt, akik közös otthonuknak érzik az adott térséget, és
ez a motiváció hatékonyan mozgósítja és értékesíti a helyi
kezdeményezéseket és erőforrásokat
2. Az alulról építkező megközelítés
•A helyi akciócsoportok döntéshozatali felhatalmazással
rendelkeznek a helyi fejlesztési programok kidolgozása és
megvalósítása terén
•A helyi szereplők közvetlenül bekapcsolódnak a saját
mindennapi életüket meghatározó fejlesztési folyamatokba
•Az alulról építkező tervezéssel és megvalósítással
bizonyítottan együtt jár az erőforrások felhasználásának
fokozott hatékonysága
3. Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek
•A helyi akciócsoportokban az üzleti élet és a civil
társadalom képviselőinek ugyanannyi szavazati joguk van,
mint a közszférának
•A helyi pénzügyi támogatás és irányítás „LEADERmódszere” kiegyenlíti a megszilárdult hatalmi pozíciókat
és erősíti a kiegyensúlyozott hatalomelosztást
•Az önálló pénzügyi felelősség lehetővé teszi a helyi
bankok, hitelintézmények és vállalkozások jobb bevonását
a projektek finanszírozásába
4. Háromoldalú partnerség
A fejlesztésben megvalósuló partnerség egy definíciója:
⁻„Egyének és szervezetek a közszféra, az üzleti élet és a
civil társadalom köréből, önkéntes, kölcsönösen
gyümölcsöző, innovatív kapcsolatokat kezdeményeznek
közös társadalmi célkitűzések megvalósítása érdekében,
forrásaik és kompetenciáik egyesítése révén.”
5. A tevékenységek újító jellege
•A megújulást, új szemléletet, az újítások középpontba
helyezését a vidéki emberek sajátos szükségletei
indokolják

A mai gazdasági környezetben létkérdés, hogy a
mezőgazdaság mellett új vagy kiegészítő megélhetési
lehetőségeket találjanak
• A LEADER újító jellege a helyi erőforrásokra
támaszkodó, új ötleteken alapuló, változatosabb
kereskedelem, ipar és szolgáltatások támogatását jelenti
6. A tevékenységek közötti kapcsolatok – integrált,
ágazatközi megközelítés
•Az ágazatközi megközelítés „a vidéki gazdaság
fejlesztésére irányuló tevékenységek közötti kapcsolatot”
jelenti
•A különböző ágazatok összekapcsolásának sikeréhez a
LEADER-ben legalább két feltételnek kell teljesülnie:
–az integrált megközelítést értő irányításnak helyi szinten

–a különböző ágazatok közötti horizontális
szakmapolitikai egybehangolásának nemzeti szinten
7. Hálózatépítés, térségek közötti és nemzetközi
együttműködés
•A LEADER csoportok közötti hálózatépítés a feltétele
annak, hogy a helyben szerzett tapasztalatok és átadható
eredmények terjesztése, cseréje, a munkamódszerek és
tudás továbbadása megtörténhessen
•A helyi akciócsoportok térségek közötti és a nemzetek
közötti együttműködése, továbbá a nemzetközi
hálózatokkal, egyetemekkel, kutatással és fejlesztéssel stb.
kiépített kapcsolatai sikertörténetként épülnek be az EU
regionális politikájába
Az idealizált LEADER partnerség
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