LEADER ALAPELVEK
„Liaison entre actions de développement rural”
1. Területalapú megközelítés: 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. A szerveződés földrajzilag összefüggő, megfelelő méretű
területen megy végbe, amely biztosítja az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrásokat egy fejlesztési
stratégia megvalósításához.
2. Alulról építkezés elve: helyi (térségi) szereplők készítenek fejlesztési stratégiák az általuk lefedett
térségi területre, figyelembe véve a közösségi és nemzeti iránymutatásokat. A helyi szereplők
bekapcsolódnak a területüket érintő fejlesztésekbe, meghatározzák azokat. Helyi szereplőnek számít
akár egy egyéni vállalkozó.
3. Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek: a LEADER módszer lehetővé teszi a helyi
szereplőkből álló döntési szint létrejöttét. A helyi szereplők ismerik a térségüket, az arra készült
terveket, így kompetenssé válnak a fejlesztési tervek végrehajtását elősegítő döntések
meghozatalában. A döntési szinten a közszféra, civil szféra és a vállalkozói szféra szereplői
helyezkednek el. Kezükben van a pénzügyi felelősség, bevonhatják a helyi bankintézményeket.
4. Partnerség elve: a LEADER során a szereplők a civil szféra, a vállalkozói szféra vagy a közszféra helyi
szintű képviselői. Mindannyian máshogy látják ugyanazt a lehetőséget, gondolataikat egyesítik a
tervekben.
5. Innovatívitás: Az „innovatív” vagy az „innováció” szó hallatán ne gondoljunk feltétlenül az
információtechnológiai újításokra. Sokkal inkább az eddigi folyamatokhoz, eljárásokhoz képest egy
újszerű elem bevitelét jelenti. Pl. egy térségben kiváló rostos italokat készítenek, s ahhoz egy a térség
néhány jellegzetességét ábrázoló csomagolást fejlesztenek ki, ez a maga nemébe innovációt jelent.
6. Integrált megközelítés: a fogalom ágazatközi gondolkodást és tervezést jelent. Vagyis a LEADER
módszer nem kimondottan egy ágazatot preferál, nem kimondottan elszigetelt fejlesztéseket: pl. a
LEADER program nem támogat „szimpla” iskola felújítások, útépítéseket vagy parkosításokat. Ez
azonban még nem jelenti azt, hogy LEADER támogatásból ne lehessen iskolát felújítani, utat építeni
vagy parkosítani. A 3 LEADER általános bemutatása megoldás az integrált módszer, vagyis ha egy
turisztikai információs pontot szeretnék kialakítani a térségen átvonuló kerékpáros turistáknak, akkor
azt megtehetem egy iskolában, s ahhoz hogy a turisták jól érezzék magukat, felújíthatok termeket.
Ugyanígy, egy gyógyforrásra telepítek LEADER pénzből fürdőt, s a könnyebb megközelítés érdekében
felújítom az odavezető helyi utakat. Mindez értelemszerűen feltételezi a különböző szakmákat
képviselők egymás közötti együttműködését, széleskörű látását.
7. Hálózatépítés elve: helyben szerzett tapasztalatok, kidolgozott módszerek terjesztése érdekében a
LEADER közösségek hálózatba szerveződnek. Történik mindez nemzetközi szinten, nemzeti szinten. A
hálózatok kialakulhatnak ugyanazon gazdasági szektor szereplői között, vagy hasonló adottságú és
lehetőségekkel rendelkező szereplők között. A 2007 és 2013 között megvalósuló LEADER Fejlesztési
Stratégiákban már szerepelni fognak nemzetközi együttműködések.

