Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI
LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİ
ÇAĞRI ÖN DUYURUSU
Bu duyuru, LEADER Yaklaşımı tedbiri kapsamında gerekli hazırlık çalışmalarının yapılabilmesi
için potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olup ön duyuru niteliği taşımaktadır.
Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal
Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate
alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa
Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede IPARD I Programını takiben
hazırlanan IPARD II Programı 27 Ocak 2015 tarihinde onaylanmış olup, Kurumumuz tarafından
başarıyla uygulanmaya devam etmektedir.
IPARD II Programı kapsamında destek sağlanacak yeni tedbirlerden birisi de kısa adı LEADER
olarak bilinen “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı”dır. LEADER Tedbiri
kırsal kalkınmayı, toplulukları harekete geçirerek gerçekleştirmeyi hedefleyen, kırsal kalkınma süreçlerine
yerel paydaşların katılımını teşvik eden yenilikçi bir yöntemdir. Tedbirin potansiyel faydalanıcıları;
IPARD Programındaki kriterlere uygun olarak dernek statüsünde kurulmuş ve bulundukları yöreye
ilişkin bir yerel kalkınma stratejisi hazırlamış olan yerel eylem gruplarıdır.
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Tedbirin akreditasyonuna yönelik hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup Avrupa Komisyonu
tarafından 19 Şubat 2019 tarihli resmi mektupla Türkiye’ye LEADER Tedbiri için bütçe uygulama yetki
devri verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan Finansman
Anlaşmasında gerekli değişikliklerin yapılmasını müteakip LEADER Tedbiri için TKDK tarafından
başvuru çağrı ilanına çıkılması planlanmaktadır. İlan kapsamında başvurular ilk etapta sadece Amasya,
Ankara, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun
ve Şanlıurfa illerinden kabul edilecektir.
LEADER Tedbiri kapsamında, yerel eylem gruplarının stratejilerinin uygulanmasına yönelik
olarak gerçekleştirecekleri faaliyet ve projelere ilişkin harcamalar desteklenecektir. Tedbire ilişkin Yerel
Eylem Grubu El Kitabı ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması konuları hakkında daha detaylı
bilgiye https://ipard.tarim.gov.tr/LeaderTr adresinden ulaşılabilir. Bu kapsamda, söz konusu desteklerden
faydalanmak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin ilgili linkteki rehberleri esas alarak dernek kurma ve
yerel kalkınma stratejilerini hazırlamaya yönelik çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir.
Bu çağrı ön duyurusu, 12 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılması planlanan “Yerel Kalkınma
Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı” tedbiri başvuru çağrısı için başvuru yapmak isteyen
potansiyel başvuru sahiplerinin gerekli hazırlıkları yapmalarına yöneliktir. Resmi çağrı ilanı Kurumumuz
web sitesinde yayınlanacaktır. Tedbirden faydalanmak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin Kurum
web sitesini ve duyurularını takip etmesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu duyuru 12 Nisan 2019 tarihinde yayınlanmış olup; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyuruda yer
alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.
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