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1 Mellékletek: 

1. sz. melléklet LEADER Intézkedési Terv - intézkedések, támogatási lehetőségek összefoglalása  

2. sz. melléklet Projekt adatlap  

3. sz. melléklet Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez 
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1. sz. melléklet 

LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a 

Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások 

támogatása 

 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Turizmus fejlesztése a helyi épített és a természeti 

értékekre alapozva  

 

1.3.HVS intézkedés leírása: I. Szabadidő – és rendezvényközpont építése illetve 

felújítása, szükséges eszközök beszerzése, infrastruktúra 

kialakítása. Kötelező megújuló energiahasznosító 

berendezések beszerzése, telepítése. 

II. Helyi értéket, hagyományokat bemutató 

épület/építmény építése, felújítása, berendezési tárgyak 

beszerzése, ehhez kiegészítő szolgáltatásként a 

hagyományos állattartáshoz kapcsolódó meglévő vagy 

újonnan épített építményben vagy épületben szálláshely 

kialakítása. Kapcsolódó infrastruktúra kialakítása. 

Kötelező megújuló energiahasznosító berendezések 

beszerzése, telepítése. 

 

1.4. Támogatási kritériumok: 

- Megújuló energiát hasznosító berendezések kötelező beszerzése, telepítése, melynek része kell lennie 

a projektnek és az ügyfél annak költségeivel köteles elszámolni a támogatás terhére.  

- A helyi értéket bemutató épületben tradicionális berendezési tárgyakat kell elhelyezni  

- A szabadidő – és rendezvényközpont esetében feltétel a részleges akadálymentesítés kötelező 

kialakítása, melynek költségei elszámolásra kerülnek a támogatás terhére.  

- A szabadidő – és rendezvényközpont kialakítása esetén kötelező évente minimum egy vidékfejlesztési 

rendezvény megszervezése. 

- Az ügyfélnek a benyújtási időszak kezdetét megelőzően legalább három hónappal bejegyzett 

székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel szükséges rendelkeznie az illetékes LEADER HACS 

területén.  
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- A helyi értéket bemutató épület esetén kötelező biztosítani a heti négy napon való látogathatóságot.  

- Fegyvernek település esetében a maximális támogatható összeg 10 millió Forint.  

- Szálláshely kialakítása csak akkor támogatható, amennyiben az ügyfél már rendelkezik tájházzal vagy 

a támogatási kérelem keretében alakítja ki azt. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

x Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  2.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 20.000.000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör: 

mikro – kis és középvállalkozás 

Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy  

 

1.8.Támogatható települések köre: 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 

 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Meglévő épület esetén fotódokumentáció,  

- a pályázat benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év mérleg – és eredménykimutatás működő vállalkozás      

esetében;  

- pénzügyi terv; 2. számú  csatolandó dokumentum 

- fenntarthatósági terv, 1. számú  csatolandó dokumentum 

- nyilatkozat a látogathatóságról, 5. számú  csatolandó dokumentum 

- nyilatkozat tradicionális eszköz, tárgy elhelyezéséről 5. számú  csatolandó dokumentum 

- tervezői nyilatkozat és műszaki leírás a beszerzendő megújuló energiahasznosító berendezésről 

- nyilatkozat a minimum részleges akadálymentesítés kialakításáról 5. számú  csatolandó dokumentum 

- hatályos cégkivonat egyszerű másolata  

- nyilatkozat a vidékfejlesztési rendezvény megtartásáról 5. számú  csatolandó dokumentum 
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2. számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállítása az illetékes LEADER 

Egyesület összefogásával, a helyi gazdaság 

versenyképességének növelése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi termék előállítása, a vállalkozások műszaki, 

technológiai feltételeinek fejlesztése megújuló energia 

hasznosításával 

 

2.3. HVS intézkedés leírása: 1. Támogatjuk helyi termék - helyben megtermelt 

alapanyagokból előállított termék -,  

előállításához és értékesítéséhez szükséges 

épület felújítását és építését, infrastruktúra 

kialakítását és korszerűsítését, előállításhoz 

kapcsolódó eszközbeszerzést, valamint termék 

értékesítését elősegítő mobiláruda beszerzését.  

2. Ültetvénytelepítés, kapcsolódó mezőgazdasági 

szolgáltatások igénybevétele, eszközök és gépek 

beszerzése,  

3. Biztonságtechnikai rendszer kiépítése 

4.  Támogatás vehető igénybe a gazdaságon belül 

végzett tevékenységhez kötődő új építésű 

épületek, építmények építésére, meglévők 

korszerűsítésére, alapinfrastruktúra 

kialakítására, eszközök beszerzésére. 

5.  Meglévő üzlethelyiség vagy gazdasági épület 

korszerűsítésére szolgáló megújuló 

energiahasznosító berendezés beszerzésére, 

telepítésére, illetve a megújuló energia 

előállításához kapcsolódó épület vagy építmény 

létrehozása 

6. Öntöző rendszerek kiépítése bemutató és oktató 

jelleggel, szükséges eszközök beszerzése. 
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2.4. Támogatási kritériumok: 

- Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenység ellátása kötelező minden komponens esetében, 

melynek költsége nem haladhatja meg a támogatási összeg 2%-át.  

- Az előállított helyi termék csomagolásán meg kell jelennie a LEADER HACS logónak alkalmazva a 

Tisza – menti LEADER Közhasznú Egyesület marketing tervét (kötelező marketing tevékenység) 

kialakítva egy hálózatszerű termékcsoportot. Nem tartozik ide a piacra jutáshoz kapcsolódó kötelező 

marketing tevékenység.  

- Az ügyfélnek biztosítania kell az általa előállított termék bemutatását és termékmintát a HACS 

kérésére.  

- Ültetvénytelepítés esetén gyógynövény valamint azon Magyarországra jellemző tájfajta növényi 

kultúrák telepítése támogatható, amelyeket nem tartalmaz az 55/2011. (VI.10) VM rendelet. Tájfajta 

növények: 40/2004. (IV.7.) FVM rendelet 1. számú melléklete alapján.  

- Nem támogatható: dísznövény- díszfatermesztés 

- Ültetvénytelepítés tevékenység támogatási igénye nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot 

- Önálló gépbeszerzés nem támogatható, kivéve a 4 Európai Méretegységet (EUME) nem meghaladó 

mezőgazdasági üzemnél. 

- Nem vehet igénybe támogatást a 4 európai méretegységet meghaladó üzemméretű mikro – kis és 

középvállalkozás a 49/2012 (V.22.) VM rendeletben foglalt támogatható tevékenységekre. 

- Együttműködési megállapodás megkötése a Tisza – menti LEADER Közhasznú Egyesülettel az 

előállított helyi termék népszerűsítése, megjelenése érdekében. 

- Az intézkedés 4. pontjában megfogalmazottakra nem vehető igénybe támogatás gazdaságon kívül 

végzett tevékenységre. 

- Állattartó telep fejlesztése esetén nem támogatható azon beruházás, ahol az ügyfél mezőgazdasági 

üzemének mérete a 2012. teljes naptári évre számított átlag állategységekből összetevődött adatok 

alapján a 4 európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) meghaladja, 

       -         Öntözési rendszerek kiépítése esetén kötelező biztosítani a beruházás bemutathatóságát képzések 

céljából, nyílt napok szervezését, mezőgazdasági adatbázis kialakítását, kötelező megújuló 

energiahasznosító berendezés alkalmazás az öntöző rendszer kialakításánál. Elszámolható költségként 

meg kell jelennie a támogatási kérelemben a nyílt nap szervezésének, ahol meg kell jelennie a kötelező 

arculati elemeknek. A mezőgazdasági adatbázis kiépítésének a beruházást befejezésével egy időben 

meg kell történnie, melynek elérhetőségét a LEADER HACS részére is kötelező biztosítani. Az 

adatbázis kiépítésének költsége meg kell, hogy jelenjen az elszámolható költségek között. 

 Vállalja, hogy együttműködik valamely képző intézménnyel a bemutathatóság érdekében. Kötelező az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig minimum egy csoport részére bemutató tartása, mely igazolására 

szolgáló dokumentumokat – fotó, jelenléti ív – az utolsó kifizetési kérelemhez szükséges csatolni, azt 

benyújtani mind az MVH, mind az illetékes HACS felé. A fenntartási idő alatt évente minimum 5 

csoport részére kötelező a bemutatás, melyet fotóval és jelenléti ívekkel szükséges igazolni, azt az évi 
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2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

x Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 20.000.000 Ft 

 

2.7.Ügyfélkör: 

Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy  

Őstermelő  

Települési Önkormányzat, Település Nemzetiségi Önkormányzat, Önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja.  

Induló vagy működő mikro – kis és középvállalkozás. Abban az esetben, ha a vállalkozás mezőgazdasági 

árbevételének aránya eléri az 50%-ot csak az intézkedés 5. illetve 7. pontjaiban meghatározott tevékenységekre 

pályázhat. 

Lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás 

megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba 

veteti magát. 

 

2.8.Támogatható települések köre: 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 

 

2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- a pályázat benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év mérleg – és eredmény kimutatás működő 

vállalkozás esetében;  

- pénzügyi terv; 2. számú  csatolandó dokumentum 

- fenntarthatósági terv, 1. számú  csatolandó dokumentum 

- Együttműködési megállapodás 3. számú csatolandó dokumentum 

kötelező monitoring adatszolgáltatással egy időben kell megküldeni az MVH és az illetékes HACS 

részére 

- Öntözési tevékenységre csak gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet 

- Megújuló energiahasznosító berendezés beszerzésére, telepítése illetve a megújuló energia 

előállításához kapcsolódó épület vagy építmény létrehozása esetén szükséges a bemutató, oktató, 

demonstrációs jelleg biztosítása. 
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- Nyilatkozat arról, hogy a LEADER HACS logó megjelenik a termék csomagolásán 

- Nyilatkozat arról, hogy az ügyfél biztosítja az általa előállított termék bemutatását és termékmintát a 

HACS kérésére. 

-  állatorvos általi igazolás a 2012. évben tartott állatlétszámról 

- Megújuló energiahasznosító berendezés beszerzésére, telepítésére illetve a megújuló energia előállításához 

kapcsolódó épület vagy építmény létrehozása esetén műszaki leírás 

- Együttműködési megállapodás képző intézménnyel 8. számú csatolandó dokumentum 
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3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállítása közösségi összefogással 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi termék előállítása, a vállalkozások műszaki, 

technológiai feltételeinek fejlesztése megújuló energia 

hasznosításával 

 

3.3. HVS intézkedés leírása: 1. Támogatjuk helyi termék előállításához és 

értékesítéséhez szükséges épület felújítását és 

építését, infrastruktúra kialakítását és 

korszerűsítését, eszköz-, gépbeszerzést  

2. Üvegház vagy fóliasátor kialakítása, 

kapcsolódó mezőgazdasági szolgáltatások 

igénybevétele, eszközök és gépek beszerzése,  

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

- Non-profit szervezet ügyfél esetén a beruházásnak térségi szintűnek kell lennie. 

- Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenység nem haladhatja meg a támogatási összeg 2%-át. 

- Az előállított helyi termék csomagolásán meg kell jelennie a LEADER HACS logónak (kötelező 

marketing tevékenység) 

- Együttműködési megállapodás megkötése oktatási szakmai szervezettel.  

- Ültetvénytelepítés esetén gyógynövény valamint azon Magyarországra jellemző tájfajta növényi 

kultúrák telepítése támogatható, amelyeket nem tartalmaz az 55/2011. (VI.10) VM rendelet. Tájfajta 

növények: 40/2004. (IV.7.) FVM rendelet 1. számú melléklete alapján. 

- Nem támogatható: dísznövény- díszfatermesztés 

- Minimum 10 egyesületi tag hozzájáruló nyilatkozata a támogatási kérelem benyújtásához. 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 40.000.000 Ft 

 



            

 

 10 

 

3.7.Ügyfélkör:  

 Tisza – menti LEADER Közhasznú Egyesület (HACS) 

 

3.8.Támogatható települések köre: 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 

 

3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- pénzügyi terv; 2. számú  csatolandó dokumentum 

- fenntarthatósági terv, 1. számú  csatolandó dokumentum 

- üzleti terv 

- költségvetés 

- Minimum 10 egyesületi tag hozzájáruló nyilatkozata 6. számú csatolandó dokumentum 
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4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi rendezvények, oktatások támogatása 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése Települések megújítása a civil társadalom 

megerősödésének, az élhetőbb település és a 

turizmus fejlesztése érdekében 

 

 

4.3. HVS intézkedés leírása  1. rendezvény – illetve természeti, környezeti 

és lovas oktatás lebonyolítása kapcsán 

jelentkező költségek, marketing 

tevékenység, a lebonyolításhoz szükséges 

eszközök beszerzése, bérlése. Lovas 

oktatáshoz kapcsolódóan pálya kialakítása. 

 

4.4. Támogatási kritériumok 

- A rendezvény kapcsán jelentkező marketing költség nem haladhatja meg a támogatási összeg 10%-át. 

- Egy településen csak egy rendezvény támogatható. 

- Nem támogatható az étel – ital fogyasztás illetve ezek alapanyagköltségei. 

- Eszközbeszerzés esetében a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz. 

- Nem támogatható pirotechnikai eszközök beszerzése, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás 

igénybevétele 

- Helyszínbérlet rendezvény esetén nem haladhatja meg az elszámolni kívánt kiadás 2%-át (jelen 

korlátozás nem vonatkozik oktatási tevékenység projekt esetén) 

- Lovas oktatópálya kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben van elszámolható 

költség lovas oktatásra is.  

- Lovas oktatás és lovas oktatópálya kialakítása esetén együttműködési megállapodást szükséges kötni 

az oktatást végző személlyel vagy szervezettel.  

- Oktatás esetén alkalmanként minimum 15 fő részvétele kötelező, az oktató költsége nem haladhatja 

meg a 4.000 Ft/óra költséget 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

x Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 
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4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000  Ft 

Maximum támogatási összeg: 2.000.000 Ft 

 

4.7.Ügyfélkör: 

 

Települési Önkormányzat, Település Nemzetiségi Önkormányzat, Önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja.  

Non-profit szervezet 

    Induló vagy működő mikro – kis és középvállalkozás 

 

4.8.Támogatható települések köre: 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 

 

 

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- előzetes programterv,  

- oktatás tematikája 

- az oktatást végző személy vagy szervezet igazolása az oktató képesítéséről 
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5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése Térségi rendezvények Vándorló Bográcsok 

Találkozója 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése  Települések megújítása a civil társadalom 

megerősödésének, az élhetőbb település és a 

turizmus fejlesztése érdekében 

 

 

5.3. HVS intézkedés leírása  1. A Tisza-menti LEADER Közhasznú 

Egyesület településeit összefogó, azokat 

bemutató rendezvény lebonyolítása, 

kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, 

marketingtevékenység igénybevétele, 

bérleti díjak, fellépti díjak, meghívók, 

plakátok, hirdetések, nyomdai költségek,  

tereprendezés, promóciók költségei, 

személyszállítás, zsűri megbízási díjak 

 

5.4. Támogatási kritériumok 

- Eszközbeszerzés esetében a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz. 

- Nem támogatható pirotechnikai eszközök beszerzése, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás 

igénybevétele 

- A HACS tervezési területén megvalósuló, az Akciócsoporthoz tartozó települések részvételével 

létrejövő hagyományőrző rendezvény, amely az egyes települések és a térség megismerését szolgálja. 

A rendezvényen a HACS területéről érkező fellépők, kézművesek, hagyományőrző csoportok lépnek 

fel.   

- Szükséges minimum 5 település részvétele a HACS területéről. 

- Az étel – és italfogyasztás illetve alapanyagköltség nem támogatható. 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

 Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 
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5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200.000  Ft 

Maximum támogatási összeg: 2.000.000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör: 

 

Non-profit szervezet – Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

 

 

5.8.Támogatható települések köre: 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 

 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- előzetes programterv, mely igazolja azt, hogy a rendezvényen helyi fellépők  részt vesznek. 

- részletes költségvetés 

- Nyilatkozat a települések részvételi szándékáról  4. számú csatolandó dokumentum 
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6. Számú intézkedés 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil közösségi projektek 

 

6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Települések megújítása a civil társadalom 

megerősödésének, az élhetőbb település és a 

turizmus fejlesztése érdekében 

 

 

6.3.HVS intézkedés leírása: Civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó 

eszközbeszerzés, kötelező nyilvánosság biztosítása. 

 

 

6.4. Támogatási kritériumok: 

- Civil szervezetek jelenlegi tevékenységéhez illetve tevékenységi körük bővítéséhez kapcsolódó 

eszközök beszerzésére adható támogatás  

- a megvásárolt eszközök felhasználásának kötelező megjelenítése a médiában, a támogatási összeg 

maximum 5%-áig elszámolható. 

- Az ügyfél köteles benyújtani az utolsó kifizetési kérelemmel együtt a felhasználásáról készült 

fotódokumentációval ellátott adatszolgáltatást elektronikus és nyomtatott formában az illetékes 

LEADER HACS illetve az illetékes MVH részére. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

 Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 2.000.000Ft 

 

6.7. Ügyfélkör: 

Non- profit szervezet amelynek a benyújtási időszak kezdetét megelőzően legalább hat hónappal – melyet 

alakuló okirattal igazolva- székhellyel vagy telephellyel vagy fióktelephellyel szükséges rendelkeznie az illetékes 

LEADER HACS területén. 

 

6.8.Támogatható települések köre: 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 
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6.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Alapszabály vagy alapító okirat, 

-  a szervezet tárgyi eszköz nyilvántartása 

- a megvásárolni kívánt eszközökről minimális műszaki leírás 
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7. Számú intézkedés 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: Ho-Va-Kö fejlesztések  

 

7.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Turizmus fejlesztése a helyi épített és a természeti 

értékekre alapozva  

 

7.3.HVS intézkedés leírása: I. Szálláshelyhez kötött horgásztó, horgászhely 

kialakítása őshonos magyar halfajokat bemutató 

kötelezően kihelyezendő információs táblával; 

infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés 

II. Szálláshely szolgáltatással kapcsolatos 

korszerűsítéshez kötött vadászterületek fejlesztése 

vadbúvók (csenderesek), vadetetők, vaditatók 

kialakítása megújuló energia felhasználásával, 

eszközbeszerzés. Vadmegfigyelő hely kialakítása 

ismeretterjesztés céljából, az adott vadászterületen lévő 

állatokat bemutató kötelezően kihelyezendő információs 

táblával. 

III. Szabadtéri közösségi tér kialakítása hozzá 

kapcsolódó eszközbeszerzés, információs tábla kötelező 

kihelyezése 

 

7.4. Támogatási kritériumok: 

- Szabadtéri közösségi tér kialakításánál nem támogatható: közpark, park, piactér és elárusítóhely, 

játszótér - kivéve kalandpark-, sportpályák fejlesztése  

- Horgásztó, horgászhely kialakítása kizárólag szálláshely kialakításával együttesen támogatható.  

- Horgásztó, horgászhely kialakítása esetén az őshonos magyar halfajok bemutatása kötelező 

információs tábla kihelyezésével történik.  

- A vad megfigyelőhely kialakítása esetén szükséges minimum évi 50 fő részére az ismeretátadás, mely 

igazolásának  módja: jelenléti ív, fotódokumentáció. 

- Minden tevékenység esetében kötelező a marketing tevékenység ellátása, melynek költségeit kötelező 

a támogatás terhére elszámolni.  A marketingtevékenység nem haladhatja meg az elszámolható 

költségek 2%-át.  

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

 Vállalkozásfejlesztés 
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x Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10.000.000Ft 

 

7.7. Ügyfélkör: 

Non- profit szervezet  

 

7.8.Támogatható települések köre: 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 

 

7.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Alapszabály vagy alapító okirat,  

- a szervezet tárgyi eszköz nyilvántartás,  

- fenntartási terv, 1. számú  csatolandó dokumentum 

- pénzügyi terv 2. számú  csatolandó dokumentum 

- fotódokumentáció a szállásról 

- nyilatkozat arról, hogy az ügyfél vállalja a minimum évi 50 fő részére az ismeretátadást.  7. számú csatolandó 

dokumentum 
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8. Számú intézkedés 

8.1. HVS intézkedés megnevezése: Egészséges életmódhoz való hozzájárulás  

 

8.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Turizmus fejlesztése a helyi épített és a természeti 

értékekre alapozva  

 

8.3.HVS intézkedés leírása: I. Települési egészségfejlesztésre alkalmas épület 

felújítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, kötelező 

nyilvánosság biztosítása 

 

8.4. Támogatási kritériumok: 

- Eszközbeszerzés nem haladhatja meg az elszámolható költségek 10%-át  

- képzés nem támogatható. Minden tevékenység esetében kötelező a rendezvény tevékenység ellátása, 

melynek költségeit kötelező a támogatás terhére elszámolni.  A rendezvény nem haladhatja meg az 

elszámolható költségek 5%-át.  

       –            kültéri sportpályák kialakítása illetve felújítása nem támogatható 

- fedett sportpályák kialakítása, felújítása esetén az egy ügyfél által igényelhető támogatás minimum 

10.000.000 Ft. 

- Nem támogatható informatikai eszközök beszerzése  

- a megvásárolt eszközök felhasználásának kötelező megjelenítése a médiában, a támogatási összeg 

maximum 5%-áig elszámolható. 

- az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig  kötelező minimum egy, az egészséges életmódról 

tájékoztató nyílt nap tartása a létrejött beruházással kapcsolatosan, amelyen a kötelező arculati 

elemeket is meg kell jelentetni. A nyílt nap rendezvény költsége nem haladhatja meg a támogatási 

összeg 5%-át, de legfeljebb 100.000 Ft-ot, mellyel az utolsó kifizetési kérelemben kötelező 

elszámolnia. 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

 Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 

 

8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 20.000.000Ft 
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8.7. Ügyfélkör: 

Non-profit szervezet  

Települési Önkormányzat, Település Nemzetiségi Önkormányzat, Önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja. 

 

8.8.Támogatható települések köre:  

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 

 

 

8.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Alapszabály vagy alapító okirat,  

- a szervezet tárgyi eszköz nyilvántartása,  

- fenntartási terv, 1. számú  csatolandó dokumentum 

- pénzügyi terv 2. számú  csatolandó dokumentum 

- fotódokumentáció a jelenlegi állapotról felújítás esetén 
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9. Számú intézkedés 

9.1. HVS intézkedés megnevezése: Település Tér-Kép    

 

9.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Települések megújítása a civil társadalom 

megerősödésének, az élhetőbb település és a 

turizmus fejlesztése érdekében 

 

9.3.HVS intézkedés leírása: Települések helyzetét felmérő tanulmányok 

elkészítése  

 

9.4. Támogatási kritériumok: 

- Saját teljesítés nem elszámolható 

- Településenként egy tanulmány támogatható. 

- Tanulmánytervet készítő szervezet székhelyének vagy telephelyének a pályázat benyújtási időszakot 

megelőző minimum 3 hónapja a Tisza-menti LEADER HACS területén szükséges lennie 

       –      A tanulmánynak tartalmaznia kell az adott település valamennyi megvalósult és megvalósulás alatt álló 

projektjét.  

- az elkészült tanulmányokat a Tisza – menti LEADER Közhasznú Egyesület által megrendezendő 

workshop-okon kötelezően bemutatják. 

 

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

 Vállalkozásfejlesztés 

x Közösségi célú fejlesztés 

 

9.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1.000.000Ft 

 

9.7. Ügyfélkör: 

Települési Önkormányzat, Település Nemzetiségi Önkormányzat, Önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja. 

 

9.8.Támogatható települések köre: 

Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós külterülete 

 

9.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

Tanulmányt készítő cég/szervezet megnevezése, referenciájának bemutatása 
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2.sz melléklet Projekt adatlap  

PROJEKT ADATLAP 

 

A Tisza-menti LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

 1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

 3 - Kisvállalkozás; 

 4 - Középvállalkozás; 

 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése(projekt javaslat címe): 

 

2.2.HVS cél megjelölése: 

 

2.3.HVS intézkedés megjelölése: 
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2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja(max. 500 karakter): 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása(max. 2000 karakter) 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezettköltsége :        ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:       ……………………Ft  

 

Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

 

Dátum:       

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 

törvény 6. és 7. §-on alapul 
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3.sz melléklet Projekt adatlap kitöltési útmutató 

PROJEKT ADATLAP MINIMUM TARTALMA 

 

PROJEKT ADATLAP 

 

A Tisza-menti LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

A projekt adatlap kitöltéséhez köteles minden LEADER HACS kitöltési útmutatót mellékelni. Az IH által előírt 

minimum adattartalomhoz mellékeljük pontok szerint a kitöltési útmutatót, mellyel a LEADER HACS által elkészített 

útmutató kiegészítendő.  

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve:Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre jogosult neve 

(amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme:Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély esetén az állandó 

lakcím. 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az esetben kell 

kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

Ügyfél által választott értesítési mód:Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az elektronikus 

értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés 

módjának kiválasztásánál.  

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus cím 

alkalmazandó kapcsolattartásra. 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. 

HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából megfogalmazott 

intézkedés megnevezése. 

Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül kell 

kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. 

Megvalósítás tervezett helyszíne:A LEADER HACS illetékességi területén lévő település megnevezése, ahol a 

projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják megvalósítani. 

A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 

megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a LEADER HACS által 

meghatározott célkitűzések elérését. 

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét fejlesztés és a projektkörnyezet 

bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

Költségvetés:A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER forrásból igényelt 

támogatás összege. 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 


