
 

8. Civil szervezetek támogatása 
 

Támogatás vehető igénybe: Civil szerveztek, polgárőrségek tevékenységéhez kapcsolódó 

eszközök beszerzésére 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 200.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 100%, nem hátrányos helyzetű településen 100%. 

Pályázó lehet: Non-profit szervezetek 
 

   9. Vállalkozások versenyképességének elősegítése kis értékű fejlesztések támogatásával 
 

Támogatás vehető igénybe: A vállalkozások tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, új 

építésű épületek, építmények építésére, meglévők korszerűsítésére 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 300.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 65%, nem hátrányos helyzetű településen 60%. 

Pályázó lehet: Vállalkozás, egyéni vállalkozó 
 

10. Kiadványok készítése 
 

Támogatás vehető igénybe: Az egyes települések nevezetességeit, helyi alkotók munkásságát 

bemutató kiadványok készítésnek költségeire 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 200.000 Ft, maximum 500.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 100%, nem hátrányos helyzetű településen 100%. 

Pályázó lehet: Non-profit szervezetek 

 

 

A tájékoztatóban szereplő információk nem teljes körűek. A kérelem beadásához 

mindenképpen ismerni kell a vonatkozó rendelet és a pályázati felhívás teljes szövegét, 

tartalmát! 

A kérelem beadásával kapcsolatos bővebb tájékoztatás kérhető személyesen, illetve az 

alábbi elérhetőségeken: 

5412 Kuncsorba, Dózsa György út 49. 

Tel: 56/590-670 

tiszamentileader@gmail.com 

www.tiszamentikozosseg.hu 
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Pályázati Tájékoztató 

Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület 

 

5412 Kuncsorba, Dózsa György út 49. 

56/590-670 

tiszamentileader@gmail.com 

www.tiszamentikozosseg.hu 
 

************************************************************** 
ÚMVP LEADER pályázat 
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján 
 

Kizárólag olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely szerepel a fejlesztés 

megvalósulási helye szerint illetékes LEADER HACS célterület katalógusában. 

Pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között elektronikus úton, az ügyfélkapun 

keresztül kell az MVH-hoz benyújtani, az MVH által közzétett formanyomtatványon. A 

benyújtáshoz technikai közreműködőként a területileg illetékes LEADER HACS igénybe 

vehető írásbeli igény alapján, melyet 2011. szept. 10-ig kell eljuttatni a LEADER HACS-hoz. 

A pályázat benyújtása előtt szükséges a megvalósítani kívánt projekt főbb adatait 

tartalmazó, ill. a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS) való illeszkedést alátámasztó 

projekt adatlapot benyújtani a LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottságához (HBB). 

Pályázat csak a HBB által kiállított, a HVS-hez való illeszkedést tanúsító nyilatkozat 

csatolásával adható be! 

Pályázó lehet: 

-természetes személy 

-mikro-,kis- és középvállalkozás 

-nonprofit szervezet és egyházi jogi személy 

-települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, 

többcélú kistársági társulás 

Projekt megvalósítási helye: A pályázó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye 

vagy fióktelephelye szerinti LEADER HACS illetékességi területén lehet. 

A pályázat kötelező részei: 

mailto:tiszamentileader@gmail.com
http://www.tiszamentikozosseg.hu/
mailto:tiszamentileader@gmail.com
http://www.tiszamentikozosseg.hu/


1.Pályázati adatlap 2. HBB támogató nyilatkozata 3. egyéb, a LEADER jogcímrendeletben 

meghatározott kötelező mellékletek, formanyomtatványok 4. a célterülethez kapcsolódóan 

előírt formanyomtatványok, nyilatkozatok, dokumentumok 

LEADER (ÚMVP IV. tengely) célterületek 
 

1. Helyi termék feldolgozás, értékesítés és marketing támogatása 
 

Támogatás vehető igénybe: Támogatjuk helyi termék előállításához szükséges 

épületinfrastruktúra kialakítását és korszerűsítését, eszközbeszerzést, valamint termék 

értékesítését elősegítő mobiláruda beszerzését. 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 1.100.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 65%, nem hátrányos helyzetű településen 60%. 

Pályázó lehet: vállalkozások, egyéni vállalkozó, őstermelő 
 

2. Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása 
 

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. 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 200.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 65%, nem hátrányos helyzetű településen 60%. 

Pályázó lehet: vállalkozások, egyéni vállalkozó, magánszemély, őstermelő 
 

3. Helyi gazdaság versenyképességének növelése gazdaközpont, fejlesztőközpont, 

és e-gazdasági tér létrehozásával 
 

Támogatás vehető igénybe: térségi fejlesztő központ, valamint térségi gazdaközpont 

létrehozásához szükséges épület infrastruktúra és ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, 

valamint egy elektronikus piac tér kialakításához szükséges hardver és szoftver beszerzésére. 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 1.100.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 65%, nem hátrányos helyzetű településen 60%. 

Pályázó lehet: Non-profit szervezetek, vállalkozások, egyéni vállalkozó, őstermelő 
 

4. Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása 
 

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. 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 1.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 65%, nem hátrányos helyzetű településen 60%. 

Pályázó lehet: Non-profit szervezetek, vállalkozások, egyéni vállalkozó, őstermelő 
 

5. Tisza-menti LEADER Közösségi Energia udvarok létrehozása, fejlesztése 
 

Támogatás vehető igénybe: 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. 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 1.100.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 100%, nem hátrányos helyzetű településen 100%. 

Pályázó lehet: Non-profit szervezetek 
 

6. Kistérségi rendezvények támogatása 
 

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. 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 1.100.000 Ft, maximum 9.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 100%, nem hátrányos helyzetű településen 100%. 

Pályázó lehet: Önkormányzatok, non-profit szervezetek 
 

7. Roma integráció elősegítése mintaprogrammal 
 

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. 

Támogatás mértéke, intenzitása: 

minimum 1.100.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft 

Hátrányos helyzetű településen 100%, nem hátrányos helyzetű településen 100%. 

Pályázó lehet: Önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyházak 
 

 

 

 


