
Vidékfejlesztés – Területfejlesztés
Mindegy csak a végre fejlődjünk?
A fejlesztési  szervezetek,  és  kormányzati  intézkedések  sokaságát  nézve  felmerült  többször  a  kérdés,  mi  a  
különbség  a  vidékfejlesztés  és  területfejlesztés  között.  Miért  kellenek  külön  szervezetek  e  tevékenységek 
végzésére, miért nem leget költséghatékonyabban, a valós fejlesztési célokat szem előtt tartva a rendelkezésre  
álló forrásokat felhasználni.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS megalakulásával az érintett 22 település életébe egy új 
vidékfejlesztési  szervezet  lépett  be.  Számunkra  fontos,  hogy  Önök,  akik  jogosultak  lehetnek  ezeknek  a  
fejlesztési forrásoknak, támogatásoknak az elnyerésére tudják, hogy milyen kérdésekkel, milyen problémákkal, 
projektekkel fordulhatnak hozzánk.

Nagyon  fontos:  bármilyen  fejlesztési  ötlettel  felkereshetnek  bennünket,  ha  nem  tudják,  hogy  annak 
megvalósítását  miként  kezdjék  el.  Nem biztos,  hogy  az  a  projekt  az  Új  Magyarország  Vidékfejlesztési 
Program (ÚMVP)  forrásaiból  támogatható,  de  felkészült  szakembereink  a  megfelelő  pályázati  lehetőségek 
meghatározásában együttműködnek Önnel.

Miért fontos a vidékfejlesztés?

A legfontosabb különbség talán a terület- és vidékfejlesztés rendszere között, hogy míg a területfejlesztés egy az 
állam által meghatározott, jogszabályban rögzített tartalmú koncepciót hajt végre, addig a vidékfejlesztés célja,  
hogy a helyben meghatározott,  a valós helyi igényekhez igazodó, valós problémákat megoldó projektekhez  
rendeljünk fejlesztési forrásokat.

Az Európai Unió hamarosan megkezdi  a  2007 – 2013 között  működő ÚMVP félidős  felülvizsgálatát.  Azt 
gondolom,  hogy  több olyan pontot  is  találnak  majd a  programban,  amelyek  az  alulról  építkező,  szuverén 
döntési  jogkörrel bíró akció csoportok helyzetét elemezve rávilágítanak arra, hogy Magyarországon kisebb–
nagyobb „demokratikus lyukak” találhatók a rendszerben.

2010 júniusában a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére itthon is megkezdte egy szakértői csoport a  
helyzetelemzést, és javaslatokat készítettek a rendszer átalakítására. Reméljük, hogy biztosított lesz az a szakmai 
akarat  és  elkötelezettség,  ami  hozzájárul  ahhoz,  hogy  valós  európai  fejlesztési  modell  működhessen 
Magyarországon is.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja HACS rendelkezik még jogszabályban rögzített fejlesztési forrásokkal, így a  
következő támogatási időszakban is lehetőség lesz pályázatok beadására.

Ne hagyja az utolsó pillanatra a felkészülést, keresse fel most irodánkat, mi azért dolgozunk, hogy az Ön sikeres  
fejlesztéséhez hozzájáruljunk!
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