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Célterület azonosító: 1 017 870
Helyi Akciócsoport:  Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság -Sárköz Leader  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termék ház kialakítása
Vonatkozó HPME azonosító: 230b04
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termékek turisztikai kínálatába történő bekapcsolása 

I. Fogalom magyarázat

Helyi termék: a Dunamellék LEADER Helyi Akciócsoport iletékességi területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított
alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék. Kézműves termék:
helyben előállított, adott településre speciálisan jellemző hagyományos (tradicionális) technológiával készült kézműipari és népművészeti
termék, amely előállításának legalább egy lépése hagyományokra épülő, kézi eszközökkel és az azokhoz kapcsolódó egyedi eljárással történik.
 Helyi termék ház: olyan bemutatásra és árusításra kialakított épület, amely a Dunamellék LEADER HACS területén megtermelt, előállított, helyi
termékeket és kézműves termékeket gyűjti össze és értékesíti. Hátrányos helyzetű munkavállaló: nő; 25 év alatti pályakezdő fiatal; fogyatékkal
élő; 40 évnél idősebb, 2 vagy több 14 éven aluli gyermeket nevelő munkavállaló; 14 éven aluli gyereket nevelő egyedülálló munkavállaló.

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe olyan helyi termék ház kialakítására, melyet a Dunamellék LEADER HACS területén megtermelt és előállított helyi -
és kézműves termékek bemutatására és árusítására hoznak létre. Támogatható a helyi - és kézműves termékek bemutatására és árusítására
alkalmas új épület építése, már meglévő épület felújítása, korszerűsítése, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztése, eszközbeszerzés,
marketingtevékenység. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 35 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 35 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65
Őstermelő 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 105 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek



Épület külső felújítására csak belső felújítással együtt vehető igénybe támogatás.  A fejlesztés keretében kialakított helyi termék házat a
nyilvánosság számára látogathatóvá kell tenni, megtekinthető kell legyen legalább heti 6 napon, napi legalább 6 órában az üzemeltetési
kötelezettség végéig.  A LEADER rendelettől eltérően a vállalkozás alapú fejlesztések elszámolható költségeit tartalmazó melléklet g) pontjában
meghatározott marketing kiadások önállóan nem, csak kizárólag az a) és/vagy az e) ponttal együtt támogathatók A projekt alapkritériuma, hogy
a pályázónak a Helyi Akciócsoport területén működő helyi termelők, kézművesek közül legalább 5-tel együtt kell működnie. 

V. Jogosult települések

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

Bócsa ; Dunaegyháza ; Dunapataj ; Dunavecse ; Dusnok ; Öregcsertő ; Újtelek ; Újsolt ; Jakabszállás ; Izsák ; Homokmégy ; Harta ;
Hajós ; Fülöpszállás ; Fajsz ; Dunatetétlen ; Tass ; Solt ; Orgovány ; Kunszentmiklós ; Kunpeszér ; Kunadacs ; Szalkszentmárton ;
Szakmár ; Szabadszállás ; Apostag ;

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);
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
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás Pályázat és nyilatkozat 15
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása
(önfoglalkoztatás is)

Ügyfél nyilatkozata 15

Együttműködő partnerek száma Együttműködési megállapodás 10
A projekt részét képezi a helyi - és kézműves termékek
HACS területén kívüli népszerűsítése

A HACS területén kívül működő gazdasági/társadalmi
szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás

5

A projekt részét képezi turisták, turistacsoportok
számára szervezett helyi termék bemutatók
szervezése

Együttműködési megállapodás 10



Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma A kérelem benyújtásának évében hatályos KSH adatok
alapján.

10

A fejlesztés komplexitása Pályázat és nyilatkozat 10
Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű turisztikai szakmai szervezetnek, amely
szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységéhez 

Szakmai szervezet igazolása vagy nyilatkozat a
csatlakozási szándékról

10

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

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

15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás Új munkahelyet teremt (önfoglalkoztatás is) 15
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás Munkahelyet megtart (önfoglalkoztatás is) 5
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás Nem teremt új munkahelyet és nem tart meg 0
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása
(önfoglalkoztatás is)

A projekt megvalósítása keretében vállalja hátrányos
helyzetű munkavállaló foglalkoztatását

15

Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása
(önfoglalkoztatás is)

A pályázat benyújtásakor már foglalkoztat hátrányos
helyzetű munkavállalót

10

Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása
(önfoglalkoztatás is)

Sem a pályázat benyújtásakor, sem a projekt
megvalósítását követően nem rendelkezik hátrányos
helyzetű munkavállalóval

0

Együttműködő partnerek száma Tízenegy vagy annál több együttműködő partner
(pályázó is beletartozik)

10

Együttműködő partnerek száma Az együttműködő partnerek száma hét és tíz között
van (pályázó is beletartozik.

5

Együttműködő partnerek száma Hat együttműködő partner (a pályázó is beletartozik) 0
A projekt részét képezi a helyi - és kézműves termékek
HACS területén kívüli népszerűsítése

A helyi - és kézműves termékek HACS területén kívüli
népszerűsítése együttműködési megállapodással
igazolt

5

A projekt részét képezi a helyi - és kézműves termékek
HACS területén kívüli népszerűsítése

A helyi - és kézműves termékek HACS területén kívüli
népszerűsítése nem célja   a projektnek

0

A projekt részét képezi turisták, turistacsoportok
számára szervezett helyi termék bemutatók
szervezése

Igen 10

A projekt részét képezi turisták, turistacsoportok
számára szervezett helyi termék bemutatók
szervezése

Nem 0

Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 1000 fő vagy az alatt 10
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 1001-5000 fő között 5
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 5001 fő vagy afelett 0
A fejlesztés komplexitása A pályázatban megfogalmazott fejlesztés helyi - és

kézműves termékek együttes értékesítésére irányul
10

A fejlesztés komplexitása A pályázatban megfogalmazott fejlesztés csak helyi -
vagy csak kézműves termékek  értékesítésére irányul

0

Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű turisztikai szakmai szervezetnek, amely
szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységéhez 

Az ügyfél a pályázat benyújtásakor már rendelkezik
tagsággal

10

Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű turisztikai szakmai szervezetnek, amely
szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységéhez 

Az ügyfél a projekt megvalósítása során csatlakozik
valamely szervezethez

5

Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű turisztikai szakmai szervezetnek, amely
szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységéhez 

Az ügyfél nem rendelkezik tagsággal és a projekt
keretében sem tervezi

0

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

Igen 15

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

Nem 0



VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a helyi termék házat nem teszi a vállalt időkeretben nyilvánosan látogathatóvá, akkor a megítélt támogatás
20%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Helyi termelőkkel, kézművesekkel kötött együttműködési
megállapodások. Nyilatkozat a látogathatóság biztosításáról. 




