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ÚTMUTATÓ A VIDÉKFEJLESZTÉSI 
KOMMUNIKÁCIÓS PORTÁLHOZ  

Ez az útmutató rövid áttekintést nyújt a kommunikációs 
portál rendszeresen aktualizált rovatairól és tartalmáról, 
hogy Ön könnyen megtalálhassa azt, amit keres.

Üdvözöljük a 2014–2020-as programozási időszak  
vidékfejlesztési kommunikációs portálján!

Ez a portálnak a honlapja, 
ahonnan minden rovatot és menüpontot 

elérhet.



Finanszírozó szerv:

Keresési funkció 
Szeretne valamit megtudni, de 
nem tudja, hol keresse? A kere-
sőmező segítségével gyorsan 
megtalálhatja a portálon és az 
EVH honlapjának más részein 
közzétett tartalmakat.

AZ EVH logója 
Kattintson ide, ha vissza szeretne jutni az EVH 
honlapjára.

Vidékfejlesztési prioritások 
A linkek a 2014–2020-as időszak vidékfejlesz-
tési prioritásaival kapcsolatos információkhoz 
adnak közvetlen hozzáférést. A rovatok részle-
tes magyarázatokkal szolgálnak az egyes prio-
ritásokról, és azokat alátámasztják az EVH-tól 
és más forrásokból származó, a vidékfejlesztési 
programok sikeres végrehajtását szolgáló doku-
mentumokkal (az EVH korábbi tematikus mun-
kájából levont tanulságokkal, uniós és tagállami 
dokumentumokkal, vidékfejlesztési programok 
végrehajtására vonatkozó példákkal).

Vegyen részt a vitában! 
Az opENRD fórum kiváló lehetőség arra, hogy 
bekapcsolódjon a leendő vidékfejlesztési progra-
mokról és végrehajtásukról éppen folyó vitákba. 
Cseréljen információkat és tapasztalatot, ossza 
meg kérdéseit és találjon rájuk (közösen) megol-
dást! Vegyen Ön is részt a vitában! A portál újdonságai 

Hozzáférés a portálon megjele-
nő legfrissebb információkhoz és 
dokumentumokhoz. Különösen 
hasznos azoknak, akik a portált 
rendszeresen használják.

Várható  
rendezvények 

Kísérje figyelemmel, hogy uniós 
és országos szinten milyen ren-
dezvényekre kerül sor a 2014–
2020-as időszak vidékfejlesztési 
programozása és a programok 
végrehajtása kapcsán.

Részletek a következő oldalon…
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A portál honlapjának központi része az EVH által közreadott és más forrásokból származó információk széles tárházához ad hozzáférést a  
2014–2020-as időszak általános szakpolitikai megfontolásait és a vidékfejlesztési programok végrehajtásának főbb témáit illetően.  
Mindegyik szakasz tartalma a valós tapasztalatokon alapul és a leendő vidékfejlesztési programok jobb előkészítését szolgálja. 
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A Hálózatépítés című szakasz kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a hálózat-
építés mint vidékfejlesztési politikai eszköz milyen szerepet tölt be, és hogyan 
hasznosítható a jövőbeli vidékfejlesztési programokban. A szakasz tanulságo-
kat von le a meglévő tapasztalatokból, sikertörténeket ismertet, és iránymu-
tatással szolgál.

A Közösségek szintjén irányított helyi fejlesztés szakasz a helyi fejlesz-
tés jövőbeli megközelítésének alaposabb megértését szolgálja: e megközelí-
tés lehetővé fogja tenni, hogy a LEADER révén nyújtott támogatások össze-
egyeztethetők legyenek és össze legyenek hangolva a helyi fejlesztés céljára 
más ESI-alapokból nyújtott támogatásokkal. A szakasz tanulságokat von le 
a meglévő tapasztalatokból, példákat ismertet a LEADER végrehajtására, és 
iránymutatással szolgál.

A Nyomon követés és értékelés szakasz a vidékfejlesztési programok nyo-
mon követésével és értékelésével foglalkozik, külön alszakaszban tárgyalva 
a LEADER programot és a transznacionális együttműködést, a nemzeti vidéki 
hálózatok értékelését, illetve a nyomon követésnek és az értékelésnek a 2014-
2020-as programozási időszakban bekövetkező főbb változásait.

A Tagjelölt és potenciális tagjelölt országok szakasz kivonatos informá-
ciókat tartalmaz az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országokban zajló 
– különösen a jövőbeli vidékfejlesztési politika kidolgozása szempontjából lé-
nyeges – fejleményekről (rendezvényekről, tematikus és hálózatépítési kezde-
ményezésekről).

A 2014–2020-as időszak szakpolitikai áttekintése a 2014–2020-as stratégiai keret összefüggésében tárgyalja a vidékfejlesztési  
politikát, rávilágítva a stratégiai dokumentumok és a szakpolitika végrehajtásának egyes szakaszai közötti összefüggésekre.

A Szabályozás és iránymutatás szakasz naprakész információ-
kat közöl a jövőbeli vidékfejlesztési programozással és programvég-
rehajtással kapcsolatos uniós szabályozásról, továbbá magyaráza-
tokkal szolgál arról, hogy a különböző uniós jogi aktusok hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz és a nemzeti szabályozáshoz.

A Vidékfejlesztési programok tervezése szakasz részletesen kifejti 
a következő vidékfejlesztési programok tervezésének és elkészítésének 
folyamatát, és tájékoztató jelleggel közli a 2014–2020-as vidékfejlesz-
tési programok elfogadásának ütemtervét. A szakaszban foglaltakat 
hasznos információforrások és iránymutatások egészítik ki.

A vidékfejlesztési programok végrehajtása szakasz a 2014–
2020-as vidékfejlesztési programok végrehajtásához kapcsolódó infor-
mációforrásokat tartalmazza: linkeket az EVH-nak a mostani progra-
mozási időszakban született eredményeihez és a levont tanulságokhoz, 
példákat a 2007–2013-as vidékfejlesztési programok végrehajtására, 
valamint friss híreket a leendő vidékfejlesztési programok sikeres vég-
rehajtása érdekében jelenleg folyó tematikus munkáról.

A Visszatekintés a 2007–2013-as időszakra szakasz értékes 
információkat gyűjt egybe azokról a főbb szakpolitikai témákról, 
amelyekre az EVH munkája kiterjedt a 2007–2013-as programo-
zási időszakban, és ezekből levonja a 2014–2020-as időszakban 
hasznosítható tanulságokat.


