
Développement rural, un partenariat entre acteurs à partir du projet
“couleurs vigneronnes” initiées par le GAL Couleurs d’Orb en Languedoc

 • Méthodologie Leader
LEADER est une approche pilote pour le développe-
ment des zones rurales, il encourage actuellement
14O territoires français (pour le territoire des Côtes de
Thongue, i l  s’agit du GAL "Couleurs d’Orb en 
Languedoc") à mettre en œuvre leur stratégie de 
développement visant à : 
- expérimenter de nouvelles formes de valorisation 

des ressources et des potentiels locaux autour de 
thèmes fédérateurs (patrimoine, culture, agriculture,
environnement)

- renforcer l’environnement économique
- améliorer les capacités organisationnelles des 

acteurs publics et privés (approche ascendante,
concertation, réseaux locaux, suivi et gestion des
projets, modalités de prise de décision)

L’objectif est de soutenir sur chaque territoire des
opérations innovantes, démonstratives et transférables
illustrant les nouvelles voies que peut emprunter le
développement rural.
Les échanges d’expérience, de méthodes et de savoir-
faire, partout en France et à travers l’Europe, sont
aussi un élément central de Leader qui encourage et
soutient les projets de coopération.
Sur chaque territoire, des GAL (Groupes d’Action 
Locale) constitués de 8 à 5O partenaires, dont 50% 
au moins de représentants de la société civile, sont
responsables (décisionnel) de l’attribution des fonds
européens à des projets Leader. Cela à une seule
condition : le porteur de projet (association, acteur
privé, commune, EPCI) doit démontrer que l’action
permettra d’atteindre les objectifs de la stratégie 
définie localement.
Pour le GAL “Couleurs d’Orb en Languedoc” nous
sommes sur la thématique du Patrimoine et du
Tourisme Vigneron.

• A Leader módszere 
A LEADER egy vezető módszer a vidékfejlesztésben, 
jelenleg 140 francia térséget támogat, (Côtes de
Thongue térség esetében ez a "Couleurs d’Orb en 
Languedoc" akciócsoport) segít kidolgozni vidékfej-
lesztési stratégiájukat, célként kitűzve : 
- A saját források és a helyi lehetőségek felvirágoztatni

új formában, kipróbálni összevont témában (örökség,
kultúra, mezőgazdaság, környezet), erősíteni a 
gazdasági környezetet

- Köz- és magánszereplők szervezeti kapacitásának
jobb  k ihaszná lása  ( szorosabb  kapcso la t ,  
összehangolás, helyi hálózatok, projektek követése
és irányítása, döntéshozatal módozatai)

Az a cél, hogy minden térség kezdeményezoő, de-
monstratív és továbbadható akciókat támogasson, új
utakat mutatva, melyek a vidékfejlődését szolgálhat-
ják. 
Egész Franciaországban és Európában is a gyakorlati
tapasztalatok, szakmai tudás és módszerek átadása a
Leader központi eleme, amely az együttműködési pro-
jekteket támogatja és fenntartja.
Minden térségben a helyi akciócsoportok - (GAL) 
8-tól 50 partnerig alakulnak, melyeknek legalább
50%-a civilszervezet-, (döntéshozatali) felelősök a
Leader projektek európai pénzalapjának elosztásában.
Ennek egyetlen feltétele van : a projektgazdának
(egyesület, magánszereplő, önkormányzat, intézmény)
bizonyítania kell, hogy az akció segít a helyben eldön-
tött stratégia céljainak elérésében.
A “Couleurs d’Orb en Languedoc” akciócsoport 
választott témája a “szőlőtermesztés hagyománya
és a borturizmus”

Vidékfejlesztés, a résztvevők együttműködése “couleurs vigneronnes”
[szőlősgazdák sokszínűsége] projekt indulásában, amely a “Couleurs
d’Orb en Languedoc” akciócsoport kezdeményezése
Rural development, a partnership operation based on the "Vineyard Colours" project initiated by the LAG
"Colours of the Orbe in Languedoc"

• Leader Methodology
LEADER is a pilot approach for developing rural areas. It is actively encouraging 140 French territories to implement a develop-
ment policy (for the territory of Côtes de Thongue, this is via the Local Action Group "Colours of the Orbe in Languedoc"). The aim
of the policy is to: 
- experiment with new forms of resource and local potential development using a common theme (patrimony, culture, agriculture,
environment)
- strengthen the economic environment
- improve the organisational abilities of public and private players (an ascending approach: discussion, local networking, project
monitoring and management, decision-making methods)
The objective is to support innovative, demonstrable and transferable operations in each terroir, illustrating new opportunities that
might be used for achieving rural development.
Discussiing experiences, methods and know-how is widespread both in France and throughout Europe, and is also a central theme
within Leader which encourages cooperation projects.
On each territory, Local Action Groups (LAG) comprising from 8 to 50 members, of which at least 50% are from private companies,
are responsible for making decisions on using the European funds attributed to Leader projects with one proviso: that the project
bearer (non-profit association, private individual, commune, or EPCI) must show that the operation will achieve locally defined
strategic objectives.
For the LAG "Colours of the Orbe in Languedoc", we are working on the theme of Patrimony and Wine Tourism.
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• Dans le développement du Gal qui englobe le territoire
de Thongue (aussi bien le Syndicat des Vignerons que
la collectivité intercommunale) plusieurs animations
visant à la promotion des produits du terroir et à la
mise en valeur du patrimoine se déroulaient en été,
dont “les Estivales du pays de Thongue”.
Afin de renforcer la lisibilité du programme, le GAL 
a décidé de fédérer les porteurs de projet d'animations
vigneronnes. C’est ainsi que le label “couleurs vigneronnes”
est né avec :
- une concertation des acteurs des 10 sites concernés
- la mise en place d’un thème annuel (célébration du

centenaire de 1907 en 2007, les paysages en 2008)
- la mise en place de mutualisation des savoirs et des

compétences (le site de Bédarieux a permis à celui
d’Azillanet de renforcer la qualité de son repas-terroir
le site de Cessenon a été aidé par les vignerons du
Minervois pour la recherche d’objets patrimoniaux…

- la mise en place d’une communication générale 
(dépliant avec une ligne graphique commune).

Nous avons réalisé ici ce qui est décrit dans les livres
de pédagogie et de conduite de projets dans la 
dynamique du développement local.

• Az akciócsoport fejlődésében, amely a Thongue tér-
ségét fogja össze ( legyen szó akár borászati szindi-
kátusról vagy önkormányzatok közti összefogásról),
több rendezvény célul a helyben előállított termékek
marketingjét és a helyi örökség felfedézését tűzte ki,
főleg nyáron zajlanak “les Estivales du pays de
Thongue” [ Nyári Fesztiválok Thongue térségében”
címmel..
A program könnyebb befogadása érdekében az ak-
ciócsoport elhatározta a borászati rendezvények pro-
jektgazdáinak összefogását. Így született meg a
“szőlősgazdák sokszínűsége” védjegy :
- 10 érintett település szereplőinek az összefogásával,
- éves tematika kidolgozásával (100 éves évforduló

egünneplése 1907-2007, a vidék 2008-ban)
- tudás és szakértelem információcseréjének elindítása

(Bédarieux lehetővé tette Azillanet –nak vendégasztal
programjának minőségi javítását ; Cessenon-
nak segítettek dél-franciaországi szőlősgazdák 
örökségüket jellemző objektumok fellelésében,

- közös marketing kidolgozása (közös, összehajtott 
grafikus vonal)

Megvalósítottuk azt, amit leír a projektvezetés és 
pedagógia könyve a helyi fejlesztés dinamikájáról. 

• In developing the LAG that covers the de Thongue territory
(both the Wine Grower's Association as well as the intercom-
munal body) several events aimed at promoting local pro-
duce and the patrimony will be held in the summer, including
the "Estivales du pays de Thongue" (the Summer Events of the
de Thongue region).
In order to increase understanding of the program, the LAG
decided to llink into the wine grower's program of events. So
the title "vineyard colours" was adopted with:
- the agreement among of those involved from the 40 sites

involved
- the deciding on an annual theme (the 1907 to 2007 

centenary celebration, landscapes in 2008)
- the formal sharing of knowledge and skills (the site of 

Bédarieux has helped the site of Azillanet to improve the
quality of its local menus; the site of Cessenon has been
helped by the wine growers of Minervois in its search of 
patrimonial items.

- the introduction of combined publicity (a joint brochure
with unifying title)

We have here reproduced teaching material and guidelines
on running local development projects. 

• Six thèmes prioritaires (thèmes fédérateurs) 
ont été proposés pour le programme Leader 
Les territoires devaient articuler leur stratégie autour
d’un des thèmes, véritable “fil rouge” pour l’ensemble
de leurs actions.
Ces thèmes sont complétés par 4 thèmes au niveau
Européen : 
1-utilisation de nouveau savoir-faire de nouvelles
technologies 
2-amélioration de la qualité de la vie
3-valorisation des produits locaux
4-valorisation des ressources naturelles et culturelles

• Hat fő témát (átfogó témát) javasolt
a Leader program
A térségeknek egy téma köré kellett szervezniük 
stratégiájukat, amely valódi vezérfonálként szolgált az
akciók összeállításában.
Európai szinten 4 másik témakörrel egészülnek ki
ezek a tematikák : 
1-új technológiák új szaktudásának alkalmazása 
2-az életminőség javítása
3-helyben előállított termékek felértékelődése
4-természeti és kulturális források feltérképezése

• Six priority subjects (with linked themes) have been suggest for the Leader program
The territories should base their strategy on one of these themes, truly vital to all their operations.
The themes are supplemented by four European motivated themes: 
1-use of new technological know-how
2-improving the quality of life
3-promoting local products
4-promoting natural and cultural resources
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• Bilan et perspectives 
En mars 2007, après plus de 5 ans de mise en œuvre du
programme Leader+, ce dernier a permis de financer
18 000 projets en France. L’évaluation nationale est
en cours de réalisation. 
L’évaluation du GAL Couleurs d’Orb a été faite dans le
cadre d’une évaluation régionale. Au niveau du Pays
Haut Languedoc et Vignobles, la dynamique Leader 
a été déterminante pour fédérer les acteurs, pour 
accompagner les mutations nécessaires dans les 
collectivités et la construction du Pays. Le Pays a 
déposé une candidature pour le prochain programme
Leader 2007-2013 sur l’Itinérance (plusieurs types 
de tourisme à développer en fédérant les collectivités,
les acteurs).
Au niveau du territoire de Thongue, qui ne sera pas
intégré au prochain programme Leader car hors Pays,
nous sentons une évolution dans les collaborations
entre les collectivités, les vignerons, les associations.
Beaucoup de travail reste à faire, mais la méthode 
employée à petite échelle, peut être reconduite. 
On parle déjà de réaliser ensemble des itinéraires de
mise en valeur du patrimoine et de l'économie viticole.
La réorganisation de la gestion intercommunale 
entraînera sans doute des mutations. 
Gageons que le fait “d’avoir travaillé ensemble facilitera
ce changement”.

• Összegzés és perspektívák 
2007. márciusában, több, mint 5 évvel a Leader+ 
indulása után, Franciaországban 18000 projektet fi-
nanszíroztak [annak forrásaiból]. A nemzeti összesítő
értékelés megvalósítás alatt áll. A Couleurs d’Orb 
akciócsoport kiértékelése a régionális összesítő érté-
kelés keretében történt meg. Pays Haut Languedoc et
Vignobles tekintetében, a Leader dinamikája megha-
tározó volt a résztvevők összekapcsolására, a szük-
séges információcsere megvalósítására a közösségek
közt, és a régió építésében. A régió benyújtott egy új
pályázati dossziét a következő, 2007-2013 Leader
program keretében turistaútvonalakra (önkormányza-
tok,    résztvevők összekapcsolásával több tipusú turiz-
mus fejlesztés).
A Thongue-i térségben, amely nem tartozik már 
a régió területéhez a következő Leader programban,
érezzük a fejlődést az önkormányzatok, szőlősgaz-
dák, egyesületek közötti együttműködésekben. Sok
mindent kell még elvégezni, de a kis lépések techni-
kájának alkalmazása megvalósítható. Beszéltünk 
már az együtt létrehozható turistaútvonalakról az épí-
tett örökség és a szőlész-borász gazdálkodás felvirá-
goztatására. 
A települések közti igazgatás újraszervezése magával
hoz majd kétségtelenül változásokat. Fogadjuk el a
tényt, hogy az “együttműködés” megkönnyíti majd ezt
a változást.

• Track record and future prospects
In March 2007, five years after implementing the Leader+
program, some 18,000 projects were being financed in
France. A national evaluation of them is still being drawn up.
An evaluation of the Colours of the Orb Local Action Group
was undertaken for a regional assessment. In terms of 
the Pays Haut Languedoc et Vignobles, the dynamism of 
Leader was a decisive factor in uniting those involved, provi-
ding support for the changes necessary in local communities
and in developing the area (the Pays). An application has been
made for the support of the next Leader program covering
2007 to 2013 on hiking tourism (several types of tourism will
be developed involving the community and other players).
In terms of the de Thongue territory, which may not be fully
integrated in the next Leader program since it is outside the
given area, we are conscious of changes in the cooperation
between the community, the wine makers and the non-profit
associations. There still much to be done, but the method
successfully employed on a small scale can be reused. We are
already talking about establishing itineraries for showing 
the patrimony and the wine economy to best advantage.
Reorganising intercommunal management will doubtless 
lead to further changes. Let's put our money on the fact 
that having worked together these changes will be easier 
to introduce.

Syndicat des Côtes de Thongue -  France
345, av. Jean Moulin - 34 290 Valros
Tél. : 04 67 39 01 26 - Fax : 04 67 32 96 89
www.cotes-de-thongue.com - email : info@cotes-de-thongue.com

Balatoni Szőlő és Borkultúra Egyesület - Hongrie
(8330 Sümeg, Ifjúság u. 25.) Iroda: Sümeg, Szent István tér 6.
Telefon/Fax: 87/350-688
Email: borkultura@enternet.hu
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