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A vidékfejlesztés az Európai Unióban...

...a közös agrárpolitika (KAP) részét ké-
pezi, és létfontosságú szakpolitikai te-
rület: az uniós tagállamok lakosságának 
több mint 56%-a vidéki területeken él, 
amelyek az Európai Unió (EU) területé-
nek 91% alkotják. Az EU-ban 500 millió 
fogyasztó él, akik számára alapvető az 
egészséges és tápláló élelmiszerekkel 
való megbízható ellátás. A KAP már 
régóta kulcsfontosságú uniós szakpo-
litikai terület, amely az új kihívások 
megválaszolása érdekében folyamato-
san fejlődik; ilyen kihívások például az 
éghajlatváltozás, a természeti erőfor-
rások fenntartható kezelése és a vidéki 
gazdaság életben tartása. 

A 2007–2013 közötti időszakra szóló vi-
dékfejlesztési politika három cél elérésére 
összpontosít. Ezek az alábbiak:

•	 a mezőgazdasági és erdészeti ága-
zat versenyképességének javítása,

•	 a környezet és a vidéki táj állapotá-
nak javítása, valamint

•	 a vidéki élet minőségének javítása és 
a vidéki gazdaság diverzifikálása.

A szakpolitika az egyes tematikai terüle-
teken átívelve egyúttal arra is törekszik, 
hogy a helyi közösségeket fokozottabban 
bevonja saját területük fejlesztésébe.  
A helyi akciócsoportok összehozzák a 
helyi partnereket, valamint az ún. LEADER 
módszertan* felhasználásával kialakítják 
és végrehajtják közösségeik fejlesztési 
stratégiáit. 

Minden tagállam létrehoz nemzeti vagy 
regionális vidékfejlesztési programokat, 
amelyek meghatározzák a vidékfejlesztési 
politika végrehajtásának menetét. 

* A LEADER francia betűszó: Liaison Entre Actions 
pour le Developpement de l’Economie Rurale, 
amelynek jelentése „kapcsolatok a vidéki gazda-
ság fejlesztési intézkedései között”. A kezdemé-
nyezés célja a szilárd partnerségek kialakítása 
és az együttműködés serkentése, ami innovációt 
eredményez és lehetővé teszi, hogy a helyi szintű 
problémákra helyi szintű megoldások szülessenek.

...az az uniós pénzügyi alap, amely az 
EU-szerte támogatást biztosít a vidék-
fejlesztési tervek végrehajtásához.  

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA), amelyet az Európai Bizottság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatósága felügyel, a vidékfejleszté-
si programok részére szánt, több mint 200 
milliárd eurós finanszírozásnak csaknem 
a felét biztosítja. Ez a megközelítés lehe-
tővé teszi, hogy a vidékfejlesztés uniós 

társfinanszírozása a közösen megállapí-
tott uniós prioritásokra összpontosuljon, 
egyúttal pedig kellő rugalmasságot bizto-
sít tagállami és regionális szinten.  

A társfinanszírozásban részesített vidék-
fejlesztési tevékenységek különböző típu-
sainak példái az Európai Vidékfejlesztési 
Hálózat EMVA-projektekkel foglalkozó tájé-
koztató füzeteiben olvashatók: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap...
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...az Európai Bizottság Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatósága hozta 
létre 2008-ban a vidékfejlesztési tervek 
hatékonyabb végrehajtása céljából. Az 
Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) 
ezt úgy éri el, hogy tudásbázist hoz lét-
re a vidékfejlesztési politikák gyakorlati 
működéséről és hatékonyabbá tételük mi-
kéntjéről, serkenti az ezekkel kapcsolatos 
ismeretek megosztását, valamint a vidéki 
Európa egészében elősegíti az információ-
cserét és az együttműködést. Az EVH kö-
zelebb hozza egymáshoz a vidékfejlesztés 
érdekelt feleit, különösen a nemzeti vidéki 
hálózatokat, a tagállami hatóságokat és 
az európai szinten tevékeny vidékfejlesz-
tési szervezeteket.

Az EVH kapcsolattartó pontja támo-
gatást biztosít a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Főigazgatóságnak a 
hálózat működtetéséhez, és egyúttal a 
hálózat tevékenységének fókuszpontja.  
A kapcsolattartó pont Brüsszelben talál-
ható. Tevékenysége az EVH stratégiájának 
három fő eleméhez kapcsolódik, amelyek 
a következők:

•	 szakpolitikai elemzés,

•	 kommunikáció, és

•	 hálózatépítés.

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózatot...

...az EU vidékfejlesztési politikájának vég-
rehajtását hivatottak hatékonyabbá tenni. 
Az elemzési munka céljai az alábbiak:

•	 a szakpolitika gyakorlati működéséről 
meglévő ismeretek bővítése,

•	 annak felmérése, hogy mi működik 
megfelelően, és mi az, ami javítható, 
valamint

•	 a tagállami és uniós szintű döntés-
hozatali folyamatok működésének 
megvilágítása.

Az EVH elemzési munkája magában fog-
lalja a következőket:

•	 munkacsoportok, amelyek egybegyűjtik 
a különböző tagállamok szakértőit 
azzal a céllal, hogy véleményt cserél-
jenek olyan témákban, mint amilyenek 
a vidékfejlesztési támogatások és az 
EMVA végrehajtási rendszerei,

•	 a nemzeti vidéki hálózatokkal 
közösen indított kezdeményezések 
például az erdészet és a vidéki vál-
lalkozások tárgyában, valamint

•	 a vidékfejlesztés gyakorlati működé-
sének elemzése. 

A szakértők 
a témakörök 
széles körét elemzik, kezdve a mezőgaz-
daság és a tágabb értelemben vett vidéki 
gazdaság közötti összefüggésektől, a 
környezeti szolgáltatásokon és az innová-
ción keresztül, egészen az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztésig, a 
társadalmi befogadásig és a vidéki terüle-
teken élő fiatalokig. 

Az EVH keretében készülő elemzések 
megtekinthetők a hálózat webolda-
lán. A hozzáférhető információk között 
megtalálhatók a munkacsoportok 
megbeszéléseinek eredményei, a mun-
kacsoportok ajánlásai, illetve a szak-
politikai területekről szóló adatlapok és 
statisztikák. Bővebb információ itt: http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/hu/
policy-in-action_hu.cfm

A vidékfejlesztési programok projektadat-
bázisa több száz példát ad arra, hogy a vi-
dékfejlesztési politikát miként ültetik át a 
gyakorlatba az EU-ban. A projektek között 
itt lehet böngészni: http://enrd.ec.europa.
eu/policy-in-action/rdp_view/

Az EVH szakpolitikai elemzései...
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...az EVH tevékenységének központi 
eleme: azáltal, hogy formális vagy infor-
mális módon összehozza vidékfejlesztés 
területén tevékeny szereplőket, az EVH 
elősegíti a tudáscserét, a szakértelem 
megosztását és az innovációt.  

Egyre szélesebb körben elismerik, hogy 
a hálózatépítés hatékony eszköz az 
érdekeltek bevonásához és a vidékfej-
lesztési politika javításához. A „hálózatok 
hálózataként” az EVH-nak különleges 
szerep jut. Bővebb tájékoztatás az EVH 
részvételi módszeren alapuló szemi-
náriumairól és találkozóiról: http://enrd.
ec.europa.eu/networks-and-networking/
hu/networks-and-networking_hu.cfm 

Hálózatépítési tevékenységünk alapját a 
LEADER képezi. Az évente tartott LEADER 

konferenciák valamennyi tagállamból 
egybegyűjtik a helyi akciócsoportokat a 
bevált gyakorlati módszerek megosztása 
céljából, valamint annak megvitatása 
érdekében, hogy miként tehető hatéko-
nyabbá a helyi vidékfejlesztési stratégiák 
végrehajtása, illetve hogyan hozhatók 
létre transznacionális együttműködési 
projektek. Az EVH honlapján található 
LEADER portál az említett tevékenységek 
támogatásának alapvető eszköze, amely 
elérhetővé teszi a helyi akciócsoportok 
eszköztárát, az együttműködési ajánlatok-
ról szóló információkat, publikációkat, vi-
deókat stb. http://enrd.ec.europa.eu/leader/
hu/leader_hu.cfm

A hálózatépítés...
...az EVH kulcsfontosságú tevékenysége.  
A hálózat különféle kommunikációs csa-
tornákat használ a vidékfejlesztési politi-
ka gyakorlati működésének bemutatásá-
ra, illetve azért, hogy a közönség széles 
körével információkat osszon meg arról, 
mi is zajlik jelenleg a vidéki Európában. 
Az EVH együttműködik a vidékfejlesztési 
közösséggel a kutatási eredmények, a 
szakpolitikai fejlemények és a helyi siker-
történetek megismertetésében. 

A fő kommunikációs eszköz az EVH web-
oldala, amely tájékoztatást ad a hálózat 
valamennyi tevékenységéről. 

•	 Interaktív térképünk áttekintést nyújt 
arról, hogyan működik a vidékfejlesz-
tési politika az egyes tagállamokban: 
http://enrd.ec.europa.eu/country/hu/
country-information_hu.cfm

•	 Az audio-vizuális médiatár különféle 
eseményeken készült fényképeket és 
fontos vidékfejlesztési projektekről 
szóló videókat tartalmaz: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 A vidékfejlesztési kommunikációs 
portál felsorol olyan, sikeresnek 
bizonyult kommunikációs eszközöket, 
amelyek az EU-ban előmozdítják 
a vidékfejlesztést. Ezek példái 
itt tekinthetők meg: http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/

communicating-rural-development/
eafrd/ 

Az EVH kiadványai hat nyelven érhetők el 
(DE, EN, ES, FR, IT és PL), és az alábbiakat 
foglalják magukban:

•	 EU Rural Review (EU vidékfejlesz-
tési szemle) – amely mélyrehatóan 
vizsgál különféle vidékfejlesztési 
területeket,

•	 ENRD Magazine (EVH magazin) – 
amely összegyűjti az EVH-val, a 
nemzeti vidéki hálózatokkal és a 
helyi akciócsoportokkal kapcsolatos 
legújabb híreket,

•	 Az EMVA projektek tájékoztató 
füzetei – amelyek kiemelik az EMVA 
keretében finanszírozott sikeres 
projektek példáit, 

•	 Rur@l Newsflash – online hírlevél a 
hálózat legutóbbi tevékenységeiről.

Az EVH a közösségi médiumokon is fellel-
hető: a facebookon (www.facebook.com/
EUAgri), a Youtube-on (www.youtube.com/
user/EURural) és a Twitteren (@enrd_cp).

Ha elő kíván fizetni az EVH kiadványaira, 
vagy szeretne csatlakozni az opENRD 
fórumon folyó eszmecseréhez, kattintson 
ide: https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/
myenrd/

A vidékfejlesztés fejleményeiről szóló tájékoztatás...
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Ha szeretné, hogy az EVH legújabb kiadványai a posta-
ládájába érkezzenek, regisztráljon az EVH weboldalán: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Csatlakozzon az opENRD fórumon folyó eszmecseréhez, 
és kövesse a legújabb vidékfejlesztési trendeket: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Bővebb információ az EVH-ról:  

www.enrd.eu

op

Van kérdése?  Küldjön e-mailt az  EVH-nak: info@enrd.eu 

Fényképek (szerzői jog): Kevin Nicholson (borító), Egidijus Giedraitis (2. oldal), Matej Povše / Globalphoto 123rf.com (3. oldal), 
johnnydevil 123rf.com / maxfx 123rf.com (4. oldal), dipressionist 123rf.com / Heather Boyd 123rf.com (5. oldal),  
Mario Folchi (6. oldal), Steve Morgan (7. oldal)
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