
LESZ a VM-ben 

V. Német Zsolt Vidékfejlesztésért Felelős 
Államtitkár úr fogadta az október végén 
megalakult LEADER Egyesületek Szövetsége 
képviselőit, Finta Istvánt a szövetség elnökét, Rácz 
Judit alelnököt, és Szabót Tibor elnökségi tagot 
2013. november 26-án, délelőtt a Vidékfejlesztési 
Minisztériumban.  

A találkozó célja a Szövetség és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Vidékfejlesztésért Felelős 
Államtitkársága közötti kapcsolatfelvétel, és a Szövetség által megfogalmazott célok, 
ismertetése, a közös szakmai együttműködés lehetőségek körvonalazása. 
A Szövetség képviselői tájékoztatták az Államtitkár urat azokról a célkitűzésekről, melyeket a 
45 alapító tagszervezet képviselői fogalmaztak meg az országos szervezet létrejöttekor. Ezek 
a célok - a közös szakmai munka erősítése, a hálózatépítés a vidékfejlesztés szereplői között 
országos szinten, és a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága, valamint a szakmai 
partnerek közötti kommunikáció segítése. Mindez lehetővé teszi, hogy a szakmai irányítás és 
az országosan működő 95 Helyi Akciócsoport között meginduljon egy, az eddiginél 
eredményesebb párbeszéd. 

Az egyeztetés során szó esett röviden azokról az aktuális kérdésekről, melyeket a szakmai 
irányítás és a vidékfejlesztő szervezetek egyaránt fontosnak tartanak megvitatni és megoldási 
javaslatokat kidolgozni a következő, 2014-2020 közötti felkészülés megkezdése előtt. A 
LEADER Egyesületek Szövetsége képviselői felajánlották a Szövetség elnökségében, 
Felügyelő Bizottságában és Etikai Bizottságában önkéntesen dolgozó szakemberek humán 
kapacitását a további szakmai egyeztetések lebonyolításához és a Helyi Akciócsoportok 
hatékonyabb eléréséhez. 

V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár úr jelezte, hogy hamarosan országos 
megbeszélésekre is sor kerül a vidékfejlesztési szervezetek képviselői és az Irányító Hatóság 
között, melynek fő témái a következő programozási időszakra való felkészülés, az eddig 
elvégzett munka értékelése, és a Helyi Akciócsoportok működésével kapcsolatos kérdések 
megbeszélése lesz. 

A szakmai konzultáción a felek megerősítették együttműködési szándékukat a vidékfejlesztési 
program sikeres lebonyolítása érdekében, szó esett a hazai vidékfejlesztési eredmények 
európai szintű ismertetésének lehetőségeiről is, valamint mindkét fél részéről konkrét 
javaslatok hangzottak el a jelenleg még nyitott kérdésekkel kapcsolatban. 
A megbeszélést a felek kölcsönösen gyümölcsözőnek és hasznosnak minősítették, mely a 
folyamatos párbeszéd első lépcsőjét képezheti. A további tárgyalások eredményeiről 
folyamatosan tájékoztatni kívánják az érintett szakmai partnereiket. 

LEADER Egyesületek Szövetsége, Rácz Judit 

 

 


