
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 285
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termék feldolgozás, értékesítés és marketing támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 740b01
Vonatkozó HPME megnevezése: Az agrárium jövedelmtermelő képességének és foglalkoztatási szintjének növelése az együttműködések
ösztönzésével, termelési és feldolgozási, értékesítési szerkezet átalakítáasával, növelésével..

I. Fogalom magyarázat

Mobil áruda: olyan speciális, zárt, légkondicionált, hűtőszekrénnyel, látványpulttal, infravörös lámpával és egyéb szakhatósági előírásnak
megfelelő berendezésekkel ellátott felépítmény, amely gépjárműhöz fixen vagy vontatmányként csatlakoztatható és alkalmas a vonatkozó
jogszabályokban foglalt előírásokat és esztétikai követelményeket is kielégítve, helyi, hagyományos mezőgazdasági és/vagy erdei alapanyagból
készülő élelmiszeripari termékek értékesítésére.  

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatjuk helyi termék előállításához szükséges épületinfrastruktúra kialakítását és korszerűsítését, eszközbeszerzést, valamint termék
értékesítését elősegítő mobiláruda beszerzését.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 20 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 20 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Őstermelő 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 67 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A nyilvánosság és marketing tevékenység biztosítása során az ÚMVP Irányító Hatósága által rögzített kötelező arculati elemeken felül a
Tisza-menti LEADER HACS marketing tervében szereplő arculati elemeket (ingyenesen letölthető a HACS honlapjáról) kell használni. A
fejlesztésekhez kötelezően tartozik nyilvánosság biztosítása, marketing tevékenység, mely önállóan nem támogatható. Összes költség
minimum 2%-a, maximum 5%-a. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.



V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Tiszatenyő ; Tiszapüspöki ; Tiszabő ; Kuncsorba ; Örményes ; Törökszentmiklós ; Kengyel ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok



Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés által új termék vagy szolgáltatás jelenik
meg a településen, vagy meglévő tevékenységet
korszerűsít, termék, szolgáltatás kínálatot bővít

Nyilatkozat, pályázati dokumentum 15

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

pályázati dokumentum, műszaki leírás, költségelemek 10

A fejlesztés együttműködésre épül Együttműködési megállapodások,
szándéknyilatkozatok

15

A fejlesztéssel érintett települések száma Együttműködési megállapodásokban,
szándéknyilatozatokban szereplő együttműködő fél
által megjelölt telephelyek, címek alapján, projekt
megvalósulásának helye 

10

A fejlesztés munkahely megtartására, vagy
teremtésére irányul

pályázati dokumentum 30

A pályázó biztosítja a létrejött fejlesztés
látogathatóságát oktatási intézmények, iskoláskorú
fiatalok körében

Térségi vagy térségen kívüli oktatási intézményekkel
kötött együttműködési megállapodás,
szándéknyilatkozat

10

A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007. vagy a 240/2006. Kormányrendeletek
alapján  

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés által új termék vagy szolgáltatás jelenik
meg a településen, vagy meglévő tevékenységet
korszerűsít, termék, szolgáltatás kínálatot bővít

A fejlesztés által új termék vagy szolgáltatás jelenik
meg a térségben

15

A fejlesztés által új termék vagy szolgáltatás jelenik
meg a településen, vagy meglévő tevékenységet
korszerűsít, termék, szolgáltatás kínálatot bővít

A fejlesztés által a térségben meglévő tevékenységet
korszerűsít, terméket, szolgáltatás kínálatot bővít

10

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

igen 10

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

nem 0

A fejlesztés együttműködésre épül 6-nál több együttműködési megállapodás,
szándéknyilatkozat

15

A fejlesztés együttműködésre épül 4-5 együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat 12
A fejlesztés együttműködésre épül 1-3 együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat 8
A fejlesztéssel érintett települések száma A térség minimum 2 települése és legalább egy

térségen kívüli települést is érintett
10

A fejlesztéssel érintett települések száma 2-4 település 7
A fejlesztéssel érintett települések száma 1 település 5
A fejlesztés munkahely megtartására, vagy
teremtésére irányul

A fejlesztés következtében munkahely szűnik meg 0

A fejlesztés munkahely megtartására, vagy
teremtésére irányul

Igényelt támogatás új munkahlyet hoz létre 30

A fejlesztés munkahely megtartására, vagy
teremtésére irányul

Igényelt támogatás által munkahely megtartás történik 20

A pályázó biztosítja a létrejött fejlesztés
látogathatóságát oktatási intézmények, iskoláskorú
fiatalok körében

A pályázó csatolt legalább egy meglévő
együttműködési megállapodást

10

A pályázó biztosítja a létrejött fejlesztés
látogathatóságát oktatási intézmények, iskoláskorú
fiatalok körében

A pályázó csatolt legalább egy együttműködési
szándéknyilatkozatot

7



A pályázó biztosítja a létrejött fejlesztés
látogathatóságát oktatási intézmények, iskoláskorú
fiatalok körében

A pályázó nem csatolt sem együttműködési
megállapodást, sem szándéknyilatkozatot

0

A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg igen 10
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig a marketinghez kapcsolódó költségeket nem megfelelő arányban és
tartalommal teljesíti, úgy a megítélt támogatás 10%-ának visszafizetésére kötelezett. Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási határozat
kézhezvételét követő 12 hónapon belül a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen,
akkor a megítélt támogatás 5%-ának visszafizetésére kötelezett. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékleteken felül: Mozgó áruda esetén szükséges a működési területtel érintett
települések jegyzőinek szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy engedélyezik a településen való működést. Egyéni vállalkozás esetében
vállalkozói igazolvány másolata, vagy okmányiroda 30 napnál nem régebbi igazolása a végzett tevékenységről. Őstermelő esetében őstermelői
igazolvány másolata. Törökszentmiklós támogatott külterületén megvalósítandó projektek esetén csatolandó a területileg illetékes jegyző
nyilatkozata, hogy a projekt megvalósításának helyszíne helyrajzi szám szerint melyik támogatható külterületen található. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 278
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Környezet/földgazdálkodás
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása
Vonatkozó HPME azonosító: 740b02
Vonatkozó HPME megnevezése: Az agrárium jövedelemtermelő képességének és foglalkoztatási szintjének növelése az
együttműködések ösztönzésével, termelési és feldolgoz

I. Fogalom magyarázat

Őshonos állatfajták: a 4/2007.(I.18.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében szereplő állatfajták Szakirányú végzettség: A
113/2009 (VIII. 29.) FVM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt szakképesítések, illetve a 2-4. számú mellékletekben felsorolt felsőfokú
végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint
elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is, továbbá azt a felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló
dokumentumot, mely szerint az ügyfél valamely, a 2-4. számú mellékletekben felsorolt felsőfokú végzettség tekintetében sikeres záróvizsgát
tett. 

II. Támogatás vehető igénybe

Magyarországon őshonos állatfajták tenyésztésének, tartásának tárgyi feltételeinek megteremtésére, a fejlesztéshez kapcsolódó építési
munkák, ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök
beszerzése, marketing kiadások, arculati elemekkel kapcsolatos kiadásokra.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 6 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A projekt együttműködés keretében valósul meg. A pályázó vállalja a megvalósult projekt bemutatását, nyilvánossá tételét oktatási,
ismeretterjesztési céllal, turisztikai szolgáltató jelleggel. A fejlesztéshez kapcsolódó marketing és arculati elemekhez kapcsolódó kiadás az



ezen költségek nélkül számított összköltség minimum 2, maximum 5%-a lehet.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Kengyel ; Kuncsorba ; Örményes ; Tiszabő ; Tiszapüspöki ; Tiszatenyő ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés munkahely megtartásra vagy teremtésre
irányul

Pályázati adatlap 20

A fejlesztés együttműködésre épül. Együttműködési megállapodások,
szándéknyilatkozatok

10

Szakmai kapcsolattartás génmegőrző intézettel,
tenyésztő szervezettel

Együttműködési megállapodások,
szándéknyilatkozatok

15

A megvalósított prtojekt állatsimogatóként is funkcionál Pályázati dokumentáció és a pályázó erre vonatkozó
nyilatkozata

15

A pályázó több állatfajta tartását vállalja Pályázati adatlap 20
A pályázó, vagy alkalmazottja kapcsolódó szakirányú
végzettséggel rendelkezik

bizonyítvány, oklevél másolata 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007. vagy a 240/2006. Kormányrendeletek
alapján

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés munkahely megtartásra vagy teremtésre
irányul

Munkahely teremtés történik 20

A fejlesztés munkahely megtartásra vagy teremtésre
irányul

Munkahely megtartás történik 15

A fejlesztés együttműködésre épül. Legalább két együttműködési megállapodást vagy
szándéknyilatkozatot csatolt.

10



A fejlesztés együttműködésre épül. Csak egy együttműködési megállapodást vagy
szándéknyilatkozatot csatolt.

0

Szakmai kapcsolattartás génmegőrző intézettel,
tenyésztő szervezettel

Igen, mert a benyújtott együttműködési
megállapodások, szándéknyilatkozatok közül minimum
1 génmegőrző intézettel vagy tenyésztő szervezettel
került megkötésre, aláírásra.

15

Szakmai kapcsolattartás génmegőrző intézettel,
tenyésztő szervezettel

Nem, mert a benyújtott együttműködési
megállapodások, szándéknyilatkozatok között nem
szerepel génmegőrző intézettel vagy tenyésztő
szervezettel megkötött vagy aláírt dokumentum

0

A megvalósított prtojekt állatsimogatóként is funkcionál Igen 15
A megvalósított prtojekt állatsimogatóként is funkcionál Nem 10
A pályázó több állatfajta tartását vállalja 4, vagy 4-nél több állatfajta tartását vállalja 20
A pályázó több állatfajta tartását vállalja 2-3 állatfajta tartását vállalja 15
A pályázó több állatfajta tartását vállalja 1 állatfajta tartását vállalja 10
A pályázó, vagy alkalmazottja kapcsolódó szakirányú
végzettséggel rendelkezik

igen 10

A pályázó, vagy alkalmazottja kapcsolódó szakirányú
végzettséggel rendelkezik

nem 0

A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg igen 10
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig a marketinghez kapcsolódó költségeket nem megfelelő arányban
teljesíti, úgy a megítélt támogatás 10%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékleteken felül: 1. Együttműködési megállapodások, szándéknyilatkozatok 2.
Egyéni vállalkozás esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy okmányiroda 30 napnál nem régebbi igazolása a végzett tevékenységről.
Őstermelő esetében őstermelői igazolvány másolata



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 261
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi gazdaság versenyképességének növelése gazdaközpont, fejlesztőközpont, és e-gazdasági tér

létrehozásával
Vonatkozó HPME azonosító: 740b03
Vonatkozó HPME megnevezése: A vállalkozások műszaki, technikai feltételeinek fejlesztése, e-gazdasági tér kialakítása 

I. Fogalom magyarázat

Fejlesztő központ: A térség vállalkozásainak, önkormányzatainak gazdaságfejlesztési elképzeléseit, projektjeit menedzselni tudó,
szakemberekből álló szervezet működésének infrastruktúrális feltételeit biztosító létesítmény, melynek célja a helyi humánerő kapacitás helyben
tartása és megszerzett tudásának alkalmazása annak érdekében, hogy minél több fejlesztési forráshoz juttassa a térségi
szereplőket. Gazdaközpont: A mezőgazdasági termelők összefogását célzó szerveződés működésének infrastruktúrális feltételeit biztosító
létesítmény. A létesítményben működő szervezet a csatlakozók esetében összehangolja a meglévő termelési kapacitásokat, koordinálja azt. A
gazdaközpont tevékenységével - koordinálás, képzés, tanácsadás - hozzájárul a térség mezőgazdasági termelőinek összefogásán alapuló
versenyképesség növeléséhez. E-piac tér: elsősorban a HACS tervezési területén - de más vidéki területek helyi termékeit, szolgáltatásait is
felölelő - előállított termékek, szolgáltatások marketingjét, az elektronikus úton történő termék és szolgáltatás értékesítést lehetővé tevő
elektronikus portál. 

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe térségi fejlesztő központ, valamint térségi gazdaközpont létrehozásához szükséges épület infrastruktúra és ahhoz
kapcsolódó eszközbeszerzésre, valamint egy elekrtonikus piac tér kialkításához szükséges hardver és szoftver beszerzésére.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 33 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek



A nyilvánosság és marketing tevékenység biztosítása során az ÚMVP Irányító Hatósága által rögzített kötelező arculati elemeken felül a
Tisza-menti LEADER HACS marketing tervében szereplő arculati elemeket (ingyenesen letölthető a HACS honlapjáról) kell használni. Az e-piac
tér megvalósítására olyan, kereskedelemben, marketing tevékenységben és közösségszervezésben egyaránt jártas személyek, szervezetek
pályázhatnak akik ezen képességüket, tevékenységüket referenciákkal tudják igazolni. A fejlesztő központ és a gazdaközpont kialakítandó
helységeiben lehetséges többcélú helység kialakítása is. A fejlesztés nem valósítható meg IKSZT nyertes településen. A pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Kengyel ; Tiszabő ; Tiszatenyő ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;



gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

311/2007. vagy a 240/2006. Kormányrendeletek
alapján

10

A fejlesztés által új szolgáltatás jelenik meg a
térségben, vagy meglévő tevékenységet korszerűsít,
szolgáltatás kínálatot bővít

Nyilatkozat, pályázati dokumentum 20

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

Pályázati dokumentum, műszaki leírás, költségelemek 15

A fejlesztés együttműködésre épül Együttműködési megállapodások,
szándéknyilatkozatok

20

A fejlesztéssel érintett települések száma Pályázati dokumentum 20
A fejlesztés munkahely megtartására, vagy
teremtésére irányul

Pályázati dokumentum 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

igen 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

nem 0

A fejlesztés által új szolgáltatás jelenik meg a
térségben, vagy meglévő tevékenységet korszerűsít,
szolgáltatás kínálatot bővít

A fejlesztés által a térségben meglévő tevékenységet
korszerűsít, szolgáltatás kínálatot bővít

10

A fejlesztés által új szolgáltatás jelenik meg a
térségben, vagy meglévő tevékenységet korszerűsít,
szolgáltatás kínálatot bővít

A fejlesztés által új szolgáltatás jelenik meg a
térségben

20

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

igen 15

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

nem 0

A fejlesztés együttműködésre épül 6-nál több együttműködési megállapodás,
szándéknyilatkozat

20

A fejlesztés együttműködésre épül 4-5 együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat 15
A fejlesztés együttműködésre épül 1-3 együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat 10
A fejlesztéssel érintett települések száma A térség minimum 2 települése és legalább egy

térségen kívüli település is érintett
20

A fejlesztéssel érintett települések száma 2-4 település 15
A fejlesztéssel érintett települések száma 1 település 10
A fejlesztés munkahely megtartására, vagy
teremtésére irányul

Igényelt támogatásal új munkahely jön létre 15

A fejlesztés munkahely megtartására, vagy
teremtésére irányul

Igényelt támogatással munkahely megtartás történik 10



A fejlesztés munkahely megtartására, vagy
teremtésére irányul

A fejlesztés eredményeként munkahely szűnik meg 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést
erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a megítélt támogatás 5%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékleteken felül:   A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a fejlesztés által új
szolgáltatás jelenik meg a térségben, vagy meglévő tevékenységet korszerűsít szolgáltatás tekintetében.  Együttműködési megállapodások,
szándéknyilatkozatok ágazaton belüli és/vagy szférák közötti együttműködésre vonatkozóan  Az e-piac tér megvalósítására vonatkozó pályázat
esetén a pályázó által készített maximum 1 A4-es oldal terjedelmű dokumentum, melyben kifejti a kereskedelemben, marketing
tevékenységben és közösségszervezésben való jártasságát, referenciáit. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 254
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 740b04
Vonatkozó HPME megnevezése: A turizmus fejlesztése a helyi épített és természeti örökségre alapozva Megújuló energiaforrások
hasznosítása, energiahatékonyság növelése 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

1. Szálláshely szolgáltatásra is alkalmas, a Tisza mentén élő emberek Tisza szabályozás előtti lakhatását, gasztronómiáját, mindennapi életét
bemutató épületek, építmények építésére, felújítására és berendezési tárgyainak beszerzésére. 2. A térség vagy település kulturális, művészeti
értékeit, hagyományait bemutató épület építésére, felújítására 3. A vadászturizmushoz kapcsolódóan szálláshely szolgáltatás, valamint a
vadászterület főbb jellemzőit, vadállományát bemutató kiállítás létesítése céljából építési munkákra, továbbá a szezonalitás csökkentése,
megszüntetése miatt fácánnevelő létesítmények kialakítására. 4. A helyi lakosság és a turisták által igénybe vehető olyan részben fedett,
bográcsban, grillen, nyárson elkészíthető étel elkészítésére és étkezésre alkalmas közösségi tér kialakítására, ahol hozott alapanyagokból, a
térítés ellenében rendelkezésre bocsájtott eszközök segítségével maguknak készíthetik el ételüket, tarthatnak közösségi rendezvényeket.   

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 22 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A nyilvánosság és marketing tevékenység biztosítása során az ÚMVP Irányító Hatósága által rögzített kötelező arculati elemeken felül a
Tisza-menti LEADER HACS marketing tervében szereplő arculati elemeket (ingyenesen letölthető a HACS honlapjáról) kell használni. A
fejlesztésekhez kötelezően tartozik nyilvánosság biztosítása, marketing tevékenység, mely önállóan nem támogatható. Összes költség
minimum 2%-a, maximum 5%-a. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való



megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést
erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Kengyel ; Kuncsorba ; Örményes ; Tiszabő ; Tiszapüspöki ; Tiszatenyő ; Törökszentmiklós ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

Műszaki leírás, pályázati adatlap, költségelemek 10

A helyi, speciális, tradicionális, kulturális vagy
természeti értékek bemutatása megjelenik a
projektben

Pályázati adatlap 15

Évente legalább 1 ingyenes nyílt nap szervezése Nyilatkozat 10
Országos turisztikai akciókhoz való csatlakozás
(Hazajáró Hétvége, Magyar Turizmus Zrt. által
szervezett országos akciók)

Nyilatkozat 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

311/2007. vagy a 240/2006. Kormányrendeletek
alapján

15

A fejlesztés munkahely megtartásra vagy teremtésre
irányul

Pályázati adatlap 25

A vendégek által igénybe vehető szolgáltatások száma Pályázati adatlap 15



Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

igen 10

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

nem 0

A helyi, speciális, tradicionális, kulturális vagy
természeti értékek bemutatása megjelenik a
projektben

igen 15

A helyi, speciális, tradicionális, kulturális vagy
természeti értékek bemutatása megjelenik a
projektben

nem 0

Évente legalább 1 ingyenes nyílt nap szervezése igen 10
Évente legalább 1 ingyenes nyílt nap szervezése nem 0
Országos turisztikai akciókhoz való csatlakozás
(Hazajáró Hétvége, Magyar Turizmus Zrt. által
szervezett országos akciók)

igen 10

Országos turisztikai akciókhoz való csatlakozás
(Hazajáró Hétvége, Magyar Turizmus Zrt. által
szervezett országos akciók)

nem 0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

igen 15

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

nem 5

A fejlesztés munkahely megtartásra vagy teremtésre
irányul

2, vagy 2-nél több új munkahely teremtése történik 25

A fejlesztés munkahely megtartásra vagy teremtésre
irányul

1 új munkahely teremtése történik 15

A fejlesztés munkahely megtartásra vagy teremtésre
irányul

Munkahely megtartás történik 10

A fejlesztés munkahely megtartásra vagy teremtésre
irányul

Sem munkahely teremtés, sem munkahely megtartás
nem történik.

0

A vendégek által igénybe vehető szolgáltatások száma 4, vagy 4-nél több szolgáltatás vehető igénybe 15
A vendégek által igénybe vehető szolgáltatások száma 2-3 szolgáltatás vehető igénybe 10
A vendégek által igénybe vehető szolgáltatások száma 1 szolgáltatás vehető igénybe 5

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést
erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a megítélt támogatás 5%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékleteken felül: Vadászturisztikai célú fejlesztés esetében az ügyfél vadászati
jogosultságát igazoló dokumentum: Az Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal által kiadott, az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség
időtartama alatt érvényes jogosultságról szóló határozat másolata, ha az ügyfél természetes személy, a vadásztársaság nyilatkozata az ügyfél
vadászati jogosultságáról. Egyéni vállalkozás esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy okmányiroda 30 napnál nem régebbi igazolása a
végzett tevékenységről. Őstermelő esetében őstermelői igazolvány másolata Nonprofit szervezet esetében alapító okirat, 30 napnál nem
régebbi bírósági kivonat. Törökszentmiklós támogatott külterületén megvalósítandó projektek esetén csatolandó a területileg illetékes jegyző
nyilatkozata, hogy a projekt megvalósításának helyszíne helyrajzi szám szerint melyik támogatható külterületen található. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 247
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Környezet/földgazdálkodás
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Tisza-menti LEADER Közösségi Energia udvarok létrehozása, fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 740a05
Vonatkozó HPME megnevezése: Megújuló energiaforrások hasznosítása, energiahatékonyság növelése 

I. Fogalom magyarázat

Közösségi Energiaudvar: pályázó tulajdonában, vagy minimum a projekt üzemeltetési kötelezettség időtartamáig bérletében lévő, közösségi
célt szolgáló ingatlan, ahol egyenként 500 kW teljesítményig közösségi célú RES eszközöket telepítenek, bemutatnak, oktatnak és intelligens
mikrohálózatban együttműködtetnek. DG (decentralizált energiatermelő): kül- vagy belterületen, szigetszerűen vagy hálózatba kapcsoltan RES
hasznosító berendezést üzemeltető személy vagy szervezet. RES (renewable energy sources): megújuló energiaforrások (Nap, szél, víz,
biomassza, geotermia). Intelligens mikrohálózat: a DG RES berendezések a meglévő közép- vagy nagyfeszültségű villamoshálózaton térben
elkülönülten, virtuális erőműként együttműködnek.

II. Támogatás vehető igénybe

Amennyiben a pályázott cél a Közhasznú tevékenységről szóló 1997. évi CLVI. tv. V. fejezet 26.§ c) pontja szerinti közhasznú tevékenységek
valamelyikéhez kapcsolódik: A települési Közösségi Energiaudvarok létesítésére, amely a vidék, a falu számára rendelkezésre álló megújuló
energiaforrások (RES) hasznosításának termelő, bemutató, ismeretterjesztő, demonstrációs helyszíne lesz. Közösségi Energiaudvar
létrehozása. Megújuló energiaforrások (RES) hasznosításán alapuló energiatermelő berendezések beszerzése, telepítése, bemutatása,
oktatása, későbbiekben intelligens mikrohálózatban történő együttműködtetése. A célterület keretében nem támogatható a hagyományos
fatüzelésű kályhák, kazánok, kandallók beszerzése, telepítése. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 77 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A megvalósítás helye szerinti települési önkormányzat megvalósítást támogató határozata. A nyilvánosság és marketing tevékenység
biztosítása során az ÚMVP Irányító Hatósága által rögzített kötelező arculati elemeken felül a Tisza-menti LEADER HACS marketing tervében
szereplő arculati elemeket (ingyenesen letölthető a HACS honlapjáról) kell használni. A fejlesztésekhez kötelezően tartozik nyilvánosság



biztosítása, marketing tevékenység, mely önállóan nem támogatható. Összes költség minimum 2%-a, maximum 5%-a. A pályázó nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. A
kedvezményezett vállalja, hogy a projekt együttműködésben valósul meg. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Tiszatenyő ; Tiszapüspöki ; Tiszabő ; Kuncsorba ; Örményes ; Kengyel ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)



VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó a Közösségi Energiaudvarban hány féle
megújuló energiaforrást (nap, szél, biomassza, víz,
geotermia) hasznosító berendezés működtetését
tervezi.

Pályázat, műszaki leírás 30

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

Pályázati dokumentum, műszaki leírás, költségelemek 10

A fejlesztés együttműködésre épül Együttműködési megállapodások,
szándéknyilatkozatok

25

A pályázó biztosítja a létrejött fejlesztés
látogathatóságát 

Pályázó nyilatkozata 15

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

311/2007. vagy a 240/2006. Kormányrendeletek
alapján

20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó a Közösségi Energiaudvarban hány féle
megújuló energiaforrást (nap, szél, biomassza, víz,
geotermia) hasznosító berendezés működtetését
tervezi.

Egynél több megújuló energiaforrás termelő,
hasznosító berendezés megvalósítását tervezi 

30

A pályázó a Közösségi Energiaudvarban hány féle
megújuló energiaforrást (nap, szél, biomassza, víz,
geotermia) hasznosító berendezés működtetését
tervezi.

Egy megújuló energiaforrás termelő, hasznosító
berendezés működtetését tervezi

20

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

igen 10

A beruházás során figyelembe veszi és beépíti  az
energia hatékonyság követelményeit, megújuló
energia források használatát, vagy környezetbarát,
környezetkímélő technológiák alkalmazásának
szempontjait.

nem 0

A fejlesztés együttműködésre épül 1-nél több együttműködési megállapodás,
szándéknyilatkozat

25

A fejlesztés együttműködésre épül egy együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat 15
A pályázó biztosítja a létrejött fejlesztés
látogathatóságát 

igen 15

A pályázó biztosítja a létrejött fejlesztés
látogathatóságát 

nem 0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

igen 20

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

nem 10

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig a marketinghez kapcsolódó költségeket nem megfelelő arányban és
tartalommal teljesíti, úgy a megítélt támogatás 10%-ának visszafizetésére kötelezett. Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási határozat
kézhezvételét követő 12 hónapon belül a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen,
akkor a megítélt támogatás 5%-ának visszafizetésére kötelezett.



IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékleteken felül:  Együttműködési megállapodások, szándéknyilatkozatok ágazaton
belüli és/vagy szférák közötti együttműködésre, beruházás látogathatóságára vonatkozóan  A megvalósítás helye szerinti települési
önkormányzat megvalósítást támogató határozata. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 230
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Kistérségi rendezvények támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 740c06
Vonatkozó HPME megnevezése: Közösségi rendezvények, kiadványok, programok szervezése, információs társadalom fejlesztések a
vidékfejlesztési stratégiai célok megvalósítása érdekében 

I. Fogalom magyarázat

Kistérségi rendezvény: A HACS tervezési területén megvalósuló, az Akciócsoporthoz tartozó települések részvételével létrejövő
hagyományőrző rendezvény, amely az egyes települések megismerését szolgálja. A rendezvényen a HACS területérő érkező fellépők,
kézművesek, hagyományőrző csoportok lépnek fel.

II. Támogatás vehető igénybe

HACS területén lévő települések összefogásán alapuló rendezvényekhez szükséges nagyobb értékű, több éven keresztül, több rendezvényen
használható eszközök beszerzése és egy rendezvény és az ahhoz kapcsolódó költségek támogatására. 1. Kistérségi rendezvény szervezése,
lebonyolítása kapcsán jelentkező rendezvény költségekre, marketing tevékenységre, infrastruktúra fejlesztésre, arculati elemek
költségeire. 2. Támogatás vehető igénybe rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésére.   

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 9 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 9 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 9 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A beszerzendő eszközök - mobil színpad, színpadfedés, hang- és fénytechnika, településenként maximum 1 db mobil, szerelhető faház -
összértéke nem haladhatja meg a 7 millió forintot.   A célterülethez kötelezően tartozik nyilvánosság biztosítása, marketing tevékenység, mely
önállóan nem támogatható. Az erre fordítandó költség az összes rendezvény költség minimum 10%-a. A nyilvánosság és marketing
tevékenység biztosítása során az ÚMVP Irányító Hatósága által rögzített kötelező arculati elemeken felül a Tisza-menti LEADER HACS
marketing tervében szereplő arculati elemeket (ingyenesen letölthető a HACS honlapjáról) kell használni.   A beszerzett eszközöket a
kedvezményezett térítésmentesen köteles használatba adni a Törökszentmiklósi kistérség településein megtartandó önkormányzati, vagy



önkormányzat által támogatott rendezvényekhez. A pályázó együttműködési megállapodást köteles csatolni a pályázathoz, melyben a HACS
kedvezményezett településeivel rögzítik az eszközök használatának, tárolásának, esetleges pótlásának feltételeit. A megállapodásnak legalább
a fenntartási időszak végéig kell szólni. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést
erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Tiszatenyő ; Tiszapüspöki ; Tiszabő ; Kuncsorba ; Örményes ; Kengyel ; Törökszentmiklós ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei: 
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei
ai) anyagköltség, alapanyag költség. 
b) marketing tevékenység: 
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
c) infrastruktúra-fejlesztés: 
ca) tereprendezés;
cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
hang- és fénytechnika
mobil színpad, színpadfedés; településenként maximum 1 db mobil, szerelhető faház

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Résztvevő települések száma és együttműködő
szervezetek, csoportok, vállalkozások száma

Csatolt együttműködési megállapodás alapján 20

A rendezvényen tervezik gyermekprogramok
megvalósítását (pl. kézműves foglalkozások,
mesemondás, sorversenyek,arcfestés)

Együttműködési megállapodás és programterv 25

A projekt keretében eszközbeszerzés és marketing
együttesen valósul meg

Pályázati adatlap 15

A Tisza-menti LEADER HACS által lefedett térségben
élő, működő művészeti csoport, alkotó, helyi
termékeket előállító szereplő vesz részt a projektben

Beadott programterv, szándéknyilatkozatok vagy
együttműködési megállapodások

30

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

311/2007. vagy a 240/2006. Kormányrendeletek
alapján

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám



Résztvevő települések száma és együttműködő
szervezetek, csoportok, vállalkozások száma

Legalább 7 település és összességében legalább 20
szervezet, csoport, vállalkozás együttműködésével
valósul meg a projekt

20

Résztvevő települések száma és együttműködő
szervezetek, csoportok, vállalkozások száma

5-6 település és  legalább 15-19 szervezet, csoport,
vállalkozás együttműködésével valósul meg a projekt

15

Résztvevő települések száma és együttműködő
szervezetek, csoportok, vállalkozások száma

3-4 település és  legalább 10-14 szervezet, csoport,
vállalkozás együttműködésével valósul meg a projekt

10

Résztvevő települések száma és együttműködő
szervezetek, csoportok, vállalkozások száma

kevesebb mint 3 település együttműködésével valósul
meg a projekt

0

A rendezvényen tervezik gyermekprogramok
megvalósítását (pl. kézműves foglalkozások,
mesemondás, sorversenyek,arcfestés)

8 vagy annál több gyermek program 25

A rendezvényen tervezik gyermekprogramok
megvalósítását (pl. kézműves foglalkozások,
mesemondás, sorversenyek,arcfestés)

 5-7 gyermekprogram 15

A rendezvényen tervezik gyermekprogramok
megvalósítását (pl. kézműves foglalkozások,
mesemondás, sorversenyek,arcfestés)

maximum 4 gyermekprogram 0

A projekt keretében eszközbeszerzés és marketing
együttesen valósul meg

igen 15

A projekt keretében eszközbeszerzés és marketing
együttesen valósul meg

nem 0

A Tisza-menti LEADER HACS által lefedett térségben
élő, működő művészeti csoport, alkotó, helyi
termékeket előállító szereplő vesz részt a projektben

10, vagy annál több, a Tisza-menti LEADER HACS
által lefedett térségben élő, működő művészeti csoport,
alkotó, helyi termékeket előállító szereplő részvétele a
projektben

30

A Tisza-menti LEADER HACS által lefedett térségben
élő, működő művészeti csoport, alkotó, helyi
termékeket előállító szereplő vesz részt a projektben

5-9, a Tisza-menti LEADER HACS által lefedett
térségben élő, működő művészeti csoport, alkotó, helyi
termékeket előállító szereplő részvétele a projektben

20

A Tisza-menti LEADER HACS által lefedett térségben
élő, működő művészeti csoport, alkotó, helyi
termékeket előállító szereplő vesz részt a projektben

5-nél kevesebb, a Tisza-menti LEADER HACS által
lefedett térségben élő, működő művészeti csoport,
alkotó, helyi termékeket előállító szereplő részvétele a
projektben

0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

igen Amennyiben a program egy vagy több település
bevonásával valósul meg és a települések között van
hátrányos helyzetű

10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést
erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a megítélt támogatás 5%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékleteken felül: - Együttműködési megállapodás a pályázó és a HACS által lefedett
terület önkormányzataival a projekt keretében beszerzett eszközök működtetéséről, használatáról, tárolásáról, esetleges pótlásának
feltételeiről - Programterv Törökszentmiklós támogatott külterületén megvalósítandó projektek esetén csatolandó a területileg illetékes jegyző
nyilatkozata, hogy a projekt megvalósításának helyszíne helyrajzi szám szerint melyik támogatható külterületen található. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 223
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Roma integráció elősegítése mintaprogrammal
Vonatkozó HPME azonosító: 740d07
Vonatkozó HPME megnevezése: Humán erőforrás fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

Hátrányos helyzetű emberek: romák, nők, pályakezdők, csökkent munkaképességűek. Csökkent munkaképességű: legalább 50%-os
munkaképesség-csökkenést állapítottak meg nála. Munkanélküli: Munkaügyi központ nyilvántartásában szereplő személy.

II. Támogatás vehető igénybe

Roma közösség felzárkóztatásának érdekében szervezett, társadalmi beilleszkedést segítő, életvezetési tanácsadást, önellátást,
öngondoskodást, a munkaerőpiacra való bejutás alapvető feltételeit bemutató és a munkaerőpiacra jutáshoz hozzásegítő elméleti és gyakorlati
képzések szervezése, megvalósítása.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A nyilvánosság és marketing tevékenység biztosítása során az ÚMVP Irányító Hatósága által rögzített kötelező arculati elemeken felül a
Tisza-menti LEADER HACS marketing tervében szereplő arculati elemeket (ingyenesen letölthető a HACS honlapjáról) kell használni. A
pályázatot benyújtó szervezetnek a pályázatban be kell mutatni és a képzés során biztosítani kell a képzések profiljához igazodó megfelelő
képesítésű, végzettségű és szakemberek bevonását. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt együttműködésben valósul meg.

V. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Tiszapüspöki ; Tiszabő ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás: 
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsgával kapcsolatos díjak;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
c)a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó együttműködés keretében kívánja
megvalósítani a programot

Együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat,
pályázati dokumentáció

30

A képzés időtartama pályázati dokumentáció, programterv 20
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

311/2007. vagy a 240/2006. Kormányrendeletek
alapján

15

A programba bevont települések száma Pályázati dokumentáció 15
A képzésbe bevont hátrányos helyzetű és /vagy
csökkent munkaképességű és/vagy munkanélküli
személyek aránya

pályázati dokumentáció 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó együttműködés keretében kívánja
megvalósítani a programot

A pályázó a témában referenciákkal rendelkező
szervezet bevonásával kívánja megvalósítani a
projektet

30

A pályázó együttműködés keretében kívánja
megvalósítani a programot

A pályázó nem kíván a témában referenciákkal
rendelkező szervezet bevonni a projekt
megvalósításába

0

A képzés időtartama 320 óra vagy annál több 20
A képzés időtartama 180-319 óra 10
A képzés időtartama 180 óra alatt 0
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

igen 15

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg

nem 5

A programba bevont települések száma 3 település 15
A programba bevont települések száma 2 település 10
A programba bevont települések száma 1 település 5
A képzésbe bevont hátrányos helyzetű és /vagy
csökkent munkaképességű és/vagy munkanélküli
személyek aránya

80% fölött 20

A képzésbe bevont hátrányos helyzetű és /vagy
csökkent munkaképességű és/vagy munkanélküli
személyek aránya

50%-80% között 10



A képzésbe bevont hátrányos helyzetű és /vagy
csökkent munkaképességű és/vagy munkanélküli
személyek aránya

50% alatt 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A LEADER jogcím rendeletben meghatározott, kötelezően csatolandó dokumentumok, valamint: Programterv, tematikus vázlat az
előadássorozatról, tréning és azok tervezett időpontjainak és helyszíneinek meghatározásával, szakmai képesítést igazoló okiratok másolata az
előadóktól, előzetes együttműködési megállapodások a meghívott előadókkal. Helyi kisebbségi önkormányzat és/vagy helyi roma civil szervezet
támogató nyilatkozata. Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 864
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Civil szervezetek támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 740a08
Vonatkozó HPME megnevezése: Települések megújítása a civil társadalom megerősödésének, az élhetőbb település és a turizmus
fejlesztése érdekében

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Civil szerveztek, polgárőrségek tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésére,    

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 5 500 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt együttműködésben valósul meg.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Tiszatenyő ; Tiszapüspöki ; Tiszabő ; Kuncsorba ; Örményes ; Kengyel ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése



Civil szerveztek jelenlegi tevékenységéhez illetve tevékenységi körük bővítéséhez kapcsolódó eszközök (fellépőruhák, hangszerek,szabadidős- és
sporteszközök,  irodai berendezések, számítástechnikai eszközök) beszerzésére
 polgárőrségek tevékenységének végzéséhez szükséges eszközök (telekommunikációs eszközök, éjjellátó készülék, munkaruházat, kerékpár)

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A LEADER jogcím rendeletben meghatározott, kötelezően csatolandó dokumentumok, valamint: alapító okirat, 30 napnál nem régebbi bírósági
kivonat.   Nyilatkozat arról, hogy a beszerzett eszköz a szervezet céljainak megvalósításához kapcsolódik, magáncélra nem
használják.  Együttműködési megállapodás 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 292
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Vállalkozások versenyképességének elősegítése kis értékű fejlesztések támogatásával
Vonatkozó HPME azonosító: 740b09
Vonatkozó HPME megnevezése: A vállalkozások műszaki, technikai feltételeinek fejlesztése, e-gazdasági tér kialakítása

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A vállalkozások tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, új építésű épületek, építmények építésére, meglévők korszerűsítésére 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 11 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt együttműködésben valósul meg.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Tiszatenyő ; Tiszapüspöki ; Tiszabő ; Kuncsorba ; Örményes ; Kengyel ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése



a vállalkozási tevékenységhez kötődő szerszámok, gépek beszerzése
A fejlesztéshez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztések (ivó- és technológiai víz rendszer kialakítása; energia ellátást biztosító rendszer kialakítása;
szennyvíz gyűjtő és kezelő berendezések, rendszerek kialakítása)
A Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékleteken felül: Egyéni vállalkozó esetén, vállalkozói igazolvány
másolata.  Együttműködési megállapodás



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 025 710
Helyi Akciócsoport:  Tisza-menti Leader Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kiadványok készítése
Vonatkozó HPME azonosító: 740a10
Vonatkozó HPME megnevezése: Közösségi rendezvények, kiadványok, programok szervezése, információs társadalom fejlesztések a
vidékfejlesztési stratégiai célok megvalósítása érdekében

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Az egyes települések nevezetességeit, helyi alkotók munkásságát bemutató kiadványok készítésnek költségeire

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 500 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 1 500 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A jogcím rendeletben meghatározott, kötelezően csatolandó dokumentumok, valamint: alapító okirat, 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat. A
támogatással létrehozott kiadványon az ÚMVP Irányító Hatósága által rögzített kötelező arculati elemeken felül a Tisza-menti LEADER HACS
marketing tervében szereplő arculati elemeket kell használni.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Fegyvernek ; Tiszatenyő ; Tiszapüspöki ; Tiszabő ; Kuncsorba ; Örményes ; Kengyel ;

VI. Elszámolható kiadások



Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
kiadványok készítésnek költségei (Szerkesztés, nyomdai előkészítés, nyomdai költségek, grafikai költség, marketing)

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig nem igazolja, hogy a kiadványok készítésénél felhasználta a kötelező
arculati elemeket, úgy a megítélt támogatás 30%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A LEADER jogcím rendeletben meghatározott, kötelezően csatolandó dokumentumok, valamint: alapító okirat, 30 napnál nem régebbi bírósági
kivonat. 


