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EMLÉKEZTETŐ 

 

Készült: A Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezésével kapcsolatos TKCS ülésen 

Időpont: 2016. február 03. 10.00 óra 

Helyszín: Izsák, Polgármesteri Hivatal Díszterme 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Mondok József elnök köszönti a megjelenteket. Kéri a munkaszervezet (TKCS) tájékoztatását, hogy 
számoljanak be a 2016. január 06. óta, vagyis az előző TKCS ülés óta elvégzett munkáról. 

Borbényi Laura beszámolt arról, hogy a legutóbbi ülés óta a munkaszervezet számos eseményen 
vett részt. A január 13-án megtartott műhelymunka keretében a település vezetői elfogadták a 
január 06-án megfogalmazott célokat, intézkedési témaköröket, így ezek részletes kidolgozása volt 
a feladat az elkövetkezendő időkben. Január 25-én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat egyeztető megbeszélést tartott a megyei HACS-oknak ahol a HFS 
tervezési folyamatot is értékelték. Fontos információként kiemelték, hogy a egyes HACS-oknak  
lehetőségük lesz EFOP forrásra pályázni, így érdemes lenne a hátrányos helyzetű szereplők (pl. 
szegénységben élők, fogyatékkal élők, nők, idősek, pályakezdők stb.) helyzetbe hozásával, egyenlő 
esélyeik megteremtésével kapcsolatos intézkedést megfogalmazni. Laura elmondta, hogy a 6. pontban 
megfogalmazásra került egy olyan intézkedés, amely a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásával 
foglalkozik és javasolta, hogy ha lesz más forrás ezen intézkedés finanszírozására, akkor a LEADER 
keretet a többi intézkedés megvalósítására használjuk fel.  
 
Sendula Anita beszámolt arról, hogy a közel egy hónapos munka alatt a megfogalmazott 8 intézkedés 
részletes kidolgozása történt meg. Pontosításra került a térség jövőképe, az átfogó és a specifikus célok 
megfogalmazása. Utóbbi esetében az eredetileg megfogalmazott 5 cél helyett 4 került 
megfogalmazásra. Az eredetileg „3. falumegújítás és –fejlesztés” célt beleolvasztottuk az „5. helyi 
identitás és társadalmi kohézió erősítése” célba.  
 
Ezek alapján az alábbiak kerültek megfogalmazásra, pontosításra: 
 

Jövőkép 

A térség belső adottságaira alapozva, folyamatos megújulásra képes fenntartható társadalmi, 
természeti és gazdasági környezet megteremtésével, a Kolon mente vonzó, élet- és versenyképes 
vidéki térség lesz, mely hosszú távon biztosítja az itt élők számára a megélhetést, a minőségi élet 
feltételeit, valamint a vidék fennmaradását. 

 

 Átfogó cél(ok) 

1. A térség belső erőforrásaira alapozott helyi gazdaságfejlesztés; innovatív versenyképes 
gazdaság és agrárium megteremtése, a vállalkozások munkahelyteremtő képességének 
erősítése 

2. Élhető és életképes vidék megteremtése a környezeti és természeti erőforrások 
megőrzésével, a településkép, kulturális örökségek és a vidéki táj fenntartható fejlesztésével 

3. Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése 
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Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók 
megnevezése 

Célértékek 

1. Mikrovállalkozások innovációs- és 
versenyképességének növelése, 
munkahelyteremtő képességének erősítése 

Támogatott 
kedvezményezetteknél 
megtartott munkahelyek 
száma 
Támogatott 
kedvezményezetteknél 
létrejött új  munkahelyek 
száma 

 

2. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének 
növelése, helyi kisléptékű élelmiszer-előállítás 
fejlesztése 

Támogatott 
kedvezményezetteknél 
megtartott munkahelyek 
száma; 
Támogatott 
kedvezményezetteknél 
létrejött új munkahelyek 
száma; 
Fejlesztéssel érintett 
termékek száma; 
Fejlesztéssel érintett tanyák 
száma 

 

3. A térség turisztikai kínálatának bővítése és 
népszerűsítése 

Támogatott 
kedvezményezetteknél 
megtartott munkahelyek 
száma; 
A támogatott 
kedvezményezettek által 
fejlesztett turisztikai 
szolgáltatások száma; 

 

4. Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése A fejlesztéssel érintett 
építmények száma;  
Felzárkóztatási 
programban részt vevők 
száma; 
Megtartott rendezvények 
száma; 
Civil szervezetek 
fejlesztéseinek száma 
 

 

 

 Intézkedések (beavatkozási területek) 

 

Melyik specifikus 
cél(ok)hoz járul hozzá1 

1. 2. 3. 4.   

1. Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése X      

2. Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek X X     
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feldolgozásának, értékesítésénekés hálózatba szervezésének 
támogatása 

3. Tanyasi bemutatógazdaságok támogatása X X X    

4. Településkép és közterületek állapotának javítása,    X   

5. A térség természeti és táji értékeire alapozott aktív 
turizmushoz kötődő szolgáltatások fejlesztése, a helyi 
szereplők partnerségén alapuló promóciós tevékenységeinek 
megvalósítása  

X  X    

6. A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét elősegítő 
foglalkoztatási programok és képzések ösztönzése 

   X   

7. Helyi közösségi összefogását erősítő, kulturális, sport és 
egészségfejlesztést szolgáló rendezvények támogatása 

   X   

8. Civil szervezetek térségi szerepének növelése     X   

  
Borbényi Laura ismertette az általa kidolgozott 1., 2. és 3. intézkdést. 

1. intézkedés 

1. Intézkedés megnevezése:Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások fejlesztése 

2. Specifikus cél megnevezése: 

1./Mikrovállalkozások innovációs- és versenyképességének növelése, munkahelyteremtő 

képességének erősítése 

3. Indoklás, alátámasztás: A HACS területén az ezer lakosra jutó vállalkozások száma magasabb az 

országos átlagnál, a működő vállalkozások száma viszont jóval átlag alatt marad. A működő 

vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás, melyek tőkeszegénységgel küzdenek, 

innovációs képességük ezért gyenge, a vállalkozók között az új típusú, innovatív 

együttműködések nem elterjedtek. A foglalkoztatási szint emelkedését nem tudják ezáltal a 

vállalkozások szolgálni.A térségi gazdasági aktivitás fenntartása méretgazdaságosságból adódó, 

hatékonysági problémákkal küzdő mikrovállalkozások fejlesztésével, a helyi szükségletekre 

alapozott gazdasági tevékenységek ösztönzésével és fenntartásával érhető el. 

Az intézkedés 1. specifikus célhoz való illeszkedése a legjelentősebb, hiszen a 

mikrovállalkozások tevékenységének ösztönzése révén hozzájárul a helyi gazdasági aktivitás 

felélesztéséhez, innovatív technológiák alkalmazása révén erősíti a vállalkozások 

versenyképességét, illetve foglalkoztatás ösztönző hatása a vállalkozások munkahelyteremtő 

képességére pozitív hatással bír. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:Támogatás vehető igénybea nem 

mezőgazdasági mikrovállalkozások nem mezőgazdasági tevékenységének fejlesztésére, a 

megkezdett tevékenységhez kapcsolódó technológiai fejlesztésekre, építési munkálatok 

elvégzésére, informatikai és minőségirányításai rendszerek kiépítésére. Az intézkedés 

keretében a fejlesztendő tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatók el: így 

épület/építmény építési és felújítási költsége; technológiafejlesztés (gépbeszerzés, 

eszközbeszerzés);termeléshez, vállalatirányításhoz, belső nyilvántartási és a vállalati 

infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek vásárlása; 

minőségirányítási rendszerek bevezetése, marketingtevékenység. 

Marketingtevékenység  önállóan nem elszámolható kiadás, nem haladhatja meg 
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a nettó 500.000,- Ft-ot. Nem vehető igénybe támogatás olyan fejlesztéshez, amely az Európai 

Unióról szóló Szerződés I. mellékletében szereplő termékek (Annex I. termékek) elsődleges 

termelésére, elsődleges értékesítésre vagy elsődleges feldolgozására irányul.  

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A VP mezőgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozások 

fejlesztésére nyújt lehetőséget a „VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek 

elindításának támogatása, mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás 

indítása”, valamint a „VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és 

fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” intézkedések révén, melyek a mezőgazdasági 

vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálását célozzák a mezőgazdaságon kívüli vállalkozási 

tevékenységek indításának ösztönzése, illetve induló mikrovállalkozások támogatása révén. 

Azonban az intézkedésekben való részvételhez egyrészt mezőgazdasági termelői minősítés 

szükséges, másrészt nem mezőgazdasági termelő esetén pedig csak új, egyéb helyi 

szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikrovállalkozás indítását támogatja. 

A VP keretében a „VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-

hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” intézkedéscsak azélelmiszer-feldolgozó 

mikrovállalkozások fejlesztését támogatja. 

A GINOP-ból mezőgazdasági vállalkozás nem részesülhet támogatásban, illetve forrásai 

kizárólag a Non-Annex I-es termékek feldolgozását végző élelmiszer-feldolgozó 

mikrovállalkozások támogatását szolgálják. 

A VP tehát a működő mikrovállalkozások fejlesztését nem szorgalmazza, az csak a GINOP-ból 

támogatható 10 millió Ft legkisebb igényelhető támogatási összeggel, melyhez legalább 20 

millió Ft elszámolható összköltségű beruházást kell végrehajtani, melyre a tőkehiánnyal küzdő 

mikrovállalkozásoknak nincsen fedezetük. 

6. Jogosultak köre: Működő mikrovállalkozások. Az intézkedés keretében induló vállalkozás, 

valamint mezőgazdasági mikrovállalkozás NEM támogatható, tehát nem jogosult támogatásra 

azon ügyfél, akit/amelyet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül alapítottak, 

valamint aki/amely 2015. évi árbevételének több mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 

származik.Az intézkedés keretében kis- és középvállalkozás nem támogatható.  

7. Kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

A fejlesztés munkahelymegtartó képességgel rendelkezik, mely a teljes fenntartási időszak alatt 

kötelező. 

A projekt innovatív tevékenység megvalósítására irányul, mely lehet termék-, marketing-, 

technológiai-, értékesítési innováció: 

- az előállított termék(ekk)el kapcsolatos innovatív tartalom megvalósulása, új termék(ek) 

előállítása; 

- alkalmazott marketinggel kapcsolatos innováció megvalósulása (pl.: csomagolás, piaci 

szegmentálás, új márka, reklámfelületek alkalmazása, árképzés stb); 

- a beszerzésre kerülő gépek, berendezések, informatikai rendszerek, megvalósuló építmények 

innovatív megoldást jelentenek a vállalkozás termelésében, logisztikájában, technológiájában; 

- előállított termék(ek) értékesítése során új, az eddigi gyakorlatától eltérő értékesítési módok 

alkalmazása. 
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Kiválasztási kritériumok: 

 A projekt költségei a HACS területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, 

szervezetek bevonásával hasznosulnak (minimum 30, vagy 60, vagy 100%-ban); 

 A projekt munkahelyteremtő képességgel rendelkezik (legalább 1 fő foglalkoztatása a fejlesztést 

követően 2 évig); 

 A pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásától számított 2 évnél régebben, a HACS területén 

székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozással partnerségben megvalósított, 

dokumentált fejlesztéssel, tevékenységgel (közös projekt, rendezvény, marketing, stb.); 

 A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 

26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján (nem besorolt járás, kedvezményezett járás). 

8. Tervezett forrás:  

a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága:     109.950.000 Ft 

b. a támogatás aránya:      50 % 

c. a projektméret korlátai:     min. 200.000 Ft, max. 6.000.000 Ft 

d. a támogatás módja:     hagyományos2 költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  2017.01.01 – 2019.12.31 

10. Kimeneti indikátorok: 

e. A támogatott projektek száma (db):   20 

f. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, 

civil szervezet) (db):      20 vállalkozás 

2. intézkedés 

1. Intézkedés megnevezése: Helyben megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, 

értékesítésének és hálózatba szervezésének támogatása 

2. Specifikus cél megnevezése: 

2./ Mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése, helyi kisléptékű élelmiszer-

előállítás fejlesztése 

1./ Mikrovállalkozások innovációs- és versenyképességének növelése, munkahelyteremtő 

képességének erősítése 

3. Indoklás, alátámasztás:A HACS területén a mai napig a mezőgazdaság a meghatározó ágazat, 

kiváló minőségű mezőgazdasági termékek kerülnek előállításra, ennek ellenére a feldolgozás 

mégsem jelentős. A gazdálkodók által megtermelt mezőgazdasági termékek felvásárlóknak, 

feldolgozóknak kerülnek értékesítésre, akár megyén kívülre is, így hozzáadott érték nélkül 

hagyják el a térséget.  Akadnak viszont olyan termelők, akik termékeiket helyi piacokon, illetve 

nagybani piacokon értékesítik. 

Az élelmiszerfeldolgozás elmaradottsága több tényezőre vezethető vissza. A mezőgazdasági 

kistermelők nem rendelkeznek a magasabb hozzáadott értékkel bíró, feldolgozáshoz szükséges 

eszközökkel, a technológia elavult, a termékszerkezet korszerűtlen. A piacra jutást elősegítő 

szervezetek száma is alacsony a HACS területén, a szolgáltatók hiányoznak, a szervezettség 
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hiánya jellemző, hálózatuk fejlesztésre szorul. A HACS területén új típusú, innovatív, piacra 

jutást is elősegítő összefogásra ritkán akad példa, mivel az együttműködés és az összefogás 

gyakorlata nem alakult ki. A vállalkozások többsége tőkehiánnyal küzd, így nincs elegendő forrás 

a szigorú minőség- és élelmiszerbiztonsági fejlesztésekre, illetve marketingtevékenységre. 

Az intézkedés 2. specifikus célhoz való illeszkedése a legjelentősebb, hiszen a helyben 

megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének és hálózatba 

szervezésének ösztönzése hozzájárul a mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknöveléséhez, 

a helyi élelmiszerelőállítás fejlesztéséhez. 

Az 1. specifikus célhoz való kapcsolódása is jelentős, hiszen a helyi szükségletekre alapuló 

gazdasági tevékenységek ösztönzésével és fenntartásával, mezőgazdaságon kívüli kiegészítő 

jövedelemszerzési lehetőségek, mint kisléptékű élelmiszerfeldolgozás fejlesztésével a helyi 

gazdasági aktivitás ösztönözhető, ezáltal a fejlesztés munkahelyteremtő-képességgel is  bírhat. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:Támogatás vehető igénybe működő 

mezőgazdasági mikro-vállalkozások, őstermelők mezőgazdasági tevékenységéhez közvetlenül 

kapcsolódó, feldolgozási tevékenységének, helyi termék előállítás tevékenységének elindítására 

a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és hozzáadott értékének növelése céljából; továbbá 

helyi termékek hálózatba szervezésére, valamint a helyi termelők partnerségén alapuló 

promóciós tevékenységeinek megvalósítására a termékek piacra jutása céljából. 

A fejlesztendő tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatók el. Beruházási és 

nem beruházási jellegű költségek: építés, felújítás, technológiafejlesztés (gépbeszerzés, 

eszközbeszerzés), rendezvény költségei (eszközbérlet és marketingköltség), tanulmányok 

költsége, kizárólag mozgóbolt kialakításához haszongépjármű beszerzése, kizárólag védjegyhez 

kapcsolódóan szakértői tevékenység és minősítés költsége, marketingköltségek. 

Marketingköltség önállóan is elszámolható, max. nettó 500.000,- Ft mértékig. Étel-

italfogyasztás költsége nem elszámolható .Támogatható: 

 a feldolgozási tevékenység végzéséhez szükséges új üzem, műhely létrehozása, meglévő 

fejlesztése, korszerűsítése  

 vendégfogadásra és helyi termék bemutatásra alkalmas bemutatótér kialakítása, 

 mozgóbolt létesítése, 

 terméksarkok kialakítása, 

 piacra jutást elősegítő marketingtevékenység  

 tanulmány helyi termékekre alapozott jó gyakorlatok feltérképezésére és hálózatba 

szervezésére (csak partnerségben támogatható), 

 fejlesztéshez kapcsolódóan helyi terméket bemutató, népszerűsítő rendezvény szervezése, 

 kiállításokon való részvétel, 

 védjegyrendszer bevezetése, védjegyhez kapcsolódóan értékesítő pontok kialakítása, egyéni és 

közös termékfejlesztés, minősítés, tevékenység kialakítását szolgáló szakértő igénybevétele, 

közös piacra jutát elősegítő együttműködések kialakítása, 

 meglévő védjegyrendszerhez csatlakozás. 
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5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A VP ugyan lehetőséget nyújt a mezőgazdasági tevékenységet 

folytató mikrovállalkozások fejlesztésére, azonban általánosságban elmondható, hogy leginkább 

különböző termékpályák mentén, vagy épp a nem mezőgazdasági termelés irányába ösztönzik a 

pályázókat. 

A VP leginkább a nagyobb kapacitású és versenyképes feldolgozókat részesíti előnyben – melyet 

a kiválasztási kritériumok szempontrendszere is alátámaszt -, míg a HFS-ben a helyi terméket 

előállítókat ösztönözzük. 

Helyi terméknek minősül a Kolon Menti LEADER HACS illetékességi területén előállított vagy ott 

megtermelt alapanyagból készült vagy feldolgozott termék. kizárólag saját alapanyagból, saját 

receptúra alapján és saját munkával előállított élelmiszerek, melyek helyben készülnek. A VP a 

mezőgazdaságon kívüli tevékenységek indítását ösztönzi több intézkedés révén is. A „VP6-6.2.1-

16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása, mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” intézkedés azonban nem támogatja a 

mezőgazdasági termék elsődleges (Annex 1) feldolgozására és értékesítésére irányuló 

fejlesztéseket. Az intézkedés a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálását 

szolgálja a mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzésére, a vidéki 

térségekben hiányzó, vagy hiányos termékek és szolgáltatások hozzáférésénekmegvalósítására. 

A „VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 

beruházások támogatása”intézkedés a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy működő nem 

mezőgazdasági tevékenységének továbbfejlesztésével a gazdasági több lábon állást erősíti, 

azonban a művelet keretében a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem 

mezőgazdasági élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházásokat 

ösztönzi, azaz szintén nem támogatja a mezőgazdasági termék elsődleges (Annex 1) 

feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztéseket. 

A „VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 

elősegítése a feldolgozásban” intézkedése a mezőgazdasági termékek feldolgozásának 

fejlesztésére irányuló projektek támogatja, azonban feltétel, hogy mezőgazdasági termelő 

esetén árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, így 

egyrészt az 50% alattiak nem pályázhatnak, másrészt pedig induló vállalkozás és induló 

tevékenység nem támogatható. Az intézkedés nem a kisléptékű fejlesztéseket támogatja és a 

helyi termékeket helyezi előtérbe, hanem az élelmiszer-feldolgozás vállalati szintű hatékonyság-

növelését. 

A „VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” intézkedése keretében szintén 

lehetőség van mezőgazdasági és Annex 1 termék feldolgozási tevékenység fejlesztésére, 

azonban a kedvezményezetti kör szűkített, hiszen csak főállású őstermelő, vagy 

mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni 

vállalkozópályázhat, üzemmérettől függően. 

A GINOP-ból mezőgazdasági vállalkozás nem részesülhet támogatásban, illetve forrásai 

kizárólag a Non-Annex I-es termékek feldolgozását végző élelmiszer-feldolgozó 

mikrovállalkozások támogatását szolgálják. 

A TOP-ból kizárólag önkormányzati fejlesztések részesülhetnek támogatásban, melyek helyi 
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piacok, közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések és agrárlogisztikai gyűjtőpontok révén 

segítik elő helyi termékek piacra jutását. 

 

6. Jogosultak köre: Működő mezőgazdasági tevékenységet folytató mikrovállalkozások és 

őstermelők, akik/amelyek a pályázat benyújtásakor rendelkeznek az STÉ számítás alapján 

üzemmérettel. Az intézkedés keretében kis- és középvállalkozás nem támogatható.  

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

A fejlesztés munkahelymegtartó képességgel rendelkezik, mely a teljes fenntartási időszak alatt 

kötelező. 

A projekt innovatív tevékenység megvalósítására irányul, mely lehet termék-, marketing-, 

technológiai-, értékesítési innováció: 

- az előállított termék(ekk)el kapcsolatos innovatív tartalom megvalósulása, új termék(ek) 

előállítása; 

- alkalmazott marketinggel kapcsolatos innováció megvalósulása (pl.: csomagolás, piaci 

szegmentálás, új márka, reklámfelületek alkalmazása, árképzés stb); 

- a beszerzésre kerülő gépek, berendezések, informatikai rendszerek, megvalósuló építmények 

innovatív megoldást jelentenek a vállalkozás termelésében, logisztikájában, technológiájában; 

- előállított termék(ek) értékesítése során új, az eddigi gyakorlatától eltérő értékesítési módok 

alkalmazása. 

 

Kiválasztási kritériumok: 

 A projekt költségei a HACS területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, 

szervezetek bevonásával hasznosulnak (minimum 30, vagy 60, vagy 100%-ban); 

 A projekt munkahelyteremtő képességgel rendelkezik (legalább 1 fő foglalkoztatása a fejlesztést 

követően 2 évig); 

 A fejlesztés révén létrejött termékek száma (1, 2, vagy 2-nél több); 

 A projekt keretében a pályázó a HACS területén tevékenykedő helyi termelőkkel 

együttműködésben helyi termék népszerűsítő rendezvényt valósít meg (1-3, 4-9, 10 feletti helyi 

termővel); 

 A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 

26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján (nem besorolt járás, kedvezményezett járás) . 

8. Tervezett forrás:  

a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága:     45.000.000 Ft 

b. a támogatás aránya:      50 % 

c. a projektméret korlátai:     min. 200.000 Ft, max. 7.500.000 Ft 

d. a támogatás módja:     hagyományos3 költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  2017.01.01 – 2019.12.31 

10. Kimeneti indikátorok: 
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a. A támogatott projektek száma (db):   6 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, 

civil szervezet) (db):      2 őstermelő, 4 vállalkozás 

3. intézkedés 

1. Intézkedés megnevezése: Tanyasi bemutatógazdaságok támogatása 

2. Specifikus cél megnevezése: 

2./ Mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése, helyi kisléptékű élelmiszer-előállítás 

fejlesztése 

3./ A térség turisztikai kínálatának bővítése és népszerűsítése 

1./ Mikrovállalkozások innovációs- és versenyképességének növelése, munkahelyteremtő 

képességének erősítése 

3. Indoklás, alátámasztás:A térség kiterjedt tanyavilággal rendelkezik, mely a terület egyedi 

sajátosságai közé sorolható, a térség arculatának meghatározója. Ezáltal a tanyasi életforma 

jellemző, melynek fenntartása és fejlesztése tájképi értéke és gazdaságfejlesztő hatása miatt is 

kulcsfontosságú. A tanyavilág fenntartására összetett intézkedések szükségesek, melyek 

egyidejűleg kiterjednek az infrastruktúra fejlesztésére, a gazdálkodási körülmények 

fejlesztésére, gazdasági diverzifikációra, a megközelíthetőség és közbiztonság javítására. A 

tanyavilág szempontjából komoly kitörési pontot jelenthet a helyi, minőségi élelmiszer 

előállítása és feldolgozása, ezek bemutatása, valamint az ehhez tartozó turisztikai lehetőségek, 

így a tanyasi életforma és az egyedi természetes környezet bemutatása, valamint turisztikai 

szolgáltatások fejlesztése. A térség fejlődése szempontjából a HFS kiemelt fontossággal kezeli a 

tanyán élők, gazdálkodók életminőségének javítását, állattartó és árutermelő célú 

mezőgazdasági tevékenységének ösztönzését, az önellátó szociális tanyagazdaságok 

megteremtését, a mintaértékű mezőgazdasági tevékenységet folytató tanyák hálózatba 

szervezését és bemutathatóságuk kialakítását.  

Az intézkedés 2. specifikus célhoz való illeszkedése a legjelentősebb, hiszen a tanyasi 

gazdálkodás elindításával a tanyán élők nemcsak önfenntartóvá válnak, hanem képesek lesznek 

kiváló minőségű mezőgazdasági és feldolgozott termékek előállítására és is. Ezek és a táji 

értékek együttes bemutathatósága a térség turisztikai kínálatát is növeli, így kapcsolódik a 4. 

specifikus célkitűzéshez. Nem utolsósorban pedig az önfoglalkoztatással munkahelymegtartó, 

későbbiekben esetlegesen munkahelyteremtő hatással is bírhat, így az 1. specifikus célhoz való 

kapcsolódása is megemlítendő. 

Az intézkedéshez a Nemzeti Tanyafejlesztési Program nyújt forrást. 

Sendula Anita ismertette az általa kidolgozott 4., 5. és 6. intézkedést az alábbiak szerint: 

4. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése: Településkép és közterületek állapotának javítása 

2. Specifikus cél: 
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4./ Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése 

3. Indoklás, alátámasztás: A közösségi terek, közterületek fontos színterei a befogadást, 

társadalmi aktivitást és a társadalmi kohéziót elősegítő foglalkozásoknak/programoknak. 

Valamennyi településen a közösségi terek,szabadidő eltöltésére alkalmas terek, valamint a 

sporttelepek látják el ezen funkciót. A települések általános fizikai megjelenése ,a településkép 

állapota változó, a községek esetében azonban általánosságban hanyatló képet mutat, így ezek 

felújítása fontos a társadalmi kohézió elősegítése érdekében. A térségek vonzerejének növelése 

érdekében a települések arculatát javítani kell. 

Az intézkedés 4. specifikus célhoz való illeszkedése a legjelentősebb, hiszen a 

településközpontok, közösségi terek megújítása előidézheti az életszínvonal javítását, a 

kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák és a települések elnéptelenedésének 

megállítását, ezáltal a társadalmi kohézió és helyi identitás erősítését. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Támogatás vehető igénybe a 

településkép, lakókörnyezet, valamint a közterületek állapotának javítása céljából közösségi 

parkok, játszóterek és szabadidőparkok létesítésére, fejlesztésére.Az intézkedés keretében a 

fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatók el, így építmény építési és felújítási 

költsége, infrastruktúra-fejlesztés (kerítés, korlát, térburkolás), zöldfelület rendezés, parkosítás, 

látvány és használati térelemek beszerzése, telepítése.  

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A VPlehetőséget nyújt a vidéki térségben működő települési 

önkormányzatok/nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, nonprofit 

szervezetek, egyházak számára olyan, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 

alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére a „VP-6-7.4.1.1-16Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés” intézkedés révén, amelynek célja a vidéki térségekben élők életminőségének a 

javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a 

társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a 

helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal 

bírnak. Ezen intézkedés keretében önállóan csak meglévő épületek felújítására, energetikai 

fejlesztésére van lehetőség, amelyhez a jelen intézkedés keretében elnyerhető LEADER 

támogatás kiváló kiegészítést jelent. Az intézkedés keretében megvalósult fejlesztés erősíti a 

vidék megtartó- és vonzerejét, elősegíti a vidéki életmód javítását, a kultúra és hagyományok 

sokféleségének megőrzését, biztosítja a kulturális örökség részét képező építészeti, 

településszerkezeti és táji értékek fennmaradását, óvja a vidék biológiai sokféleségét és a 

környezet állapotát. 

6. Jogosultak köre: települési önkormányzatok, nonprofit szervezetek. Az intézkedés keretében 

induló nonprofit szervezet nem támogatható, tehát nem jogosult támogatásra azon ügyfél, 

akit/amelyet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül alapítottak. 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

 A projekt költségei a HACS területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, 

szervezetek bevonásával hasznosulnak (minimum 30, vagy 60, vagy 100%-ban); 



 
 

      
 

 

 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa  

11 
   

 A beruházás tartalmaz megújuló energiahasznosítást (10% alatt, 10-20% között, 20% felett); 

 A projekt hasznosítása a HACS területén működő szervezetekkel együttműködésben valósul 
meg (1 együttműködő partnerrel, 2-3 együttműködő partnerrel, legalább 4 együttműködő 
partnerrel); 

 A projekt kapcsolódik egészségmegőrzéshez, sporttevékenységhez (igen, nem); 

 A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 
26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján.  (nem besorolt járás, kedvezményezett járás). 

8. Tervezett forrás:  

a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága:     50.000.000 Ft 

b. a támogatás aránya:      90 %  

c. a projektméret korlátai:     min. 200.000 Ft, max. 4.000.000 Ft 

d. a támogatás módja:     hagyományos4 költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  2017.01.01 – 2019.12.31 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db):   13 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, 

civil szervezet) (db):      9 önkormányzat, 4 civil szervezet 

5. intézkedés 

1. Intézkedés megnevezése: A térség természeti és táji értékeire alapozott aktív turizmushoz 

kötődő szolgáltatások fejlesztése, a helyi szereplők partnerségén alapuló promóciós 

tevékenységeinek megvalósítása 

2. Specifikus cél megnevezése: 

3./ A térség turisztikai kínálatának bővítése és népszerűsítése 

1./Mikrovállalkozások innovációs- és versenyképességének növelése, munkahelyteremtő 

képességének erősítése 

3. Indoklás, alátámasztás: A gazdag természeti és kulturális örökségek kapcsán több település bír 

jelentős turisztikai potenciállal. A táji értékek fontos szerepet játszanak az életminőségének 

javításában, illetve a falusi turizmus felélesztésében.A HACS területén a szálláshelyeken 

eltöltött vendégéjszakák száma folyamatosan emelkedik, így a turizmushoz kapcsolódó 

kiegészítő szolgáltatások fejlesztése komoly kitörési pont lehet.Az adottságok turisztikai célú 

kihasználása jelenleg azonban még nem megfelelő, a szálláshelyek és a szolgáltatások 

fejlesztésre szorulnak, továbbá egységes kínálati csomagok kialakítása is szükséges. A 

természeti és kulturális értékek, a hagyományok, az épített örökség megőrzése és 

programszerű összehangolt fejlesztése alapot nyújt az életminőség növelésének, illetve a 

gazdaság diverzifikációjának is. 

Az intézkedés 3. specifikus célhoz való illeszkedése a legjelentősebb, a turizmushoz kötődő 

szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a térség idegenforgalmi kínálatának bővítéséhez, illetve a 

marketingtevékenység révén annak népszerűsítéséhez. A térség gazdasági aktivitásának 
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fenntartása a mikrovállalkozások fejlesztésével, valamint a helyi szükségletekre alapuló 

gazdasági tevékenységek ösztönzésével és fenntartásával, így a mezőgazdaságon kívüli 

kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek, mint turisztikai fejlesztések ösztönzése révén érhető 

el. Ezáltal az intézkedés 1. specifikus célhoz való illeszkedése is jelentős, hiszen ösztönzi a 

vállalkozói kedvet, mely munkahelyteremtő hatással is bírhat. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Támogatás vehető igénybe már 
működő turisztikai szolgáltatók részére lovas turisztikai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz, 
erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, borturizmushoz, kerékpárturizmushoz kapcsolódó 
kiegészítő turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, ezen turizmusformák és szolgáltatások 
hálózatba szervezésére, valamint a helyi turisztikai szereplők partnerségén alapuló promóciós 
tevékenységeinek megvalósítására. Az intézkedés keretében a fejlesztéshez közvetlenül 
kapcsolódó kiadások számolhatók el, így építmény építési és felújítási költsége, gépbeszerzés, 
eszközbeszerzés, marketingtevékenység, weboldalfejlesztés és kapcsolódó adatgyűjtés 
költségei. Az intézkedés keretében új szálláshely kialakítása vagy már meglévő szálláshely 
bővítése nem támogatható. 

 
5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A VPlehetőséget nyújt a mezőgazdasági termelők által 

létrehozott falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére a „VP6-6.4.1-16 Nem 
mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások 
támogatása”intézkedés révén, mely a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy működő nem 
mezőgazdasági tevékenységének továbbfejlesztésével a gazdasági több lábon állást erősíti. 
Azonban az intézkedésben való részvételhez egyrészt mezőgazdasági termelői minősítés 
szükséges, másrészt nem mezőgazdasági termelő esetén pedig csak új, egyéb helyi 
szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikrovállalkozás indítását támogatja.  
A TOP-banegy-egy konkrét, turisztikai-piaci szempontból értelmezhető téma vagy turisztikai 
termék támogatása valósulhat meg,  illetve a hálózatos fejlesztések kapcsán az 
önkormányzatokat támogatja leginkább, kapcsolódva már létező attrakciókhoz, vagy a GINOP-
ban megvalósuló kiemelt fejlesztésekhez. Ezáltal a GINOP sem ad lehetőséget turisztikai 
szolgáltatók egyéni szolgáltatásainak fejlesztésére. 
 

6. Jogosultak köre: természetes személyek, mikrovállalkozások, települési önkormányzatok. Az 

intézkedés keretében kis- és középvállalkozás nem támogatható. 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Alapelvek: 

A fejlesztés ösztönzi a partnerséget azáltal, hogy a pályázó legalább egy másik, a HACS területén 
működő turisztikai szolgáltatóval közös programcsomagot alakít ki, továbbá közös promóció 
keretében népszerűsítik tevékenységüket.  
A fejlesztés munkahelymegtartó képességgel rendelkezik, mely a teljes fenntartási időszak alatt 

kötelező. 

A projekt innovatív tevékenység megvalósítására irányul, mely lehet szolgáltatás-, marketing-, 

értékesítési innováció: 

- az előállított szolgáltatással kapcsolatos innovatív tartalom megvalósulása, új 

szolgáltatásnyújtása; 

- alkalmazott marketinggel kapcsolatos innováció megvalósulása (pl.: csomagolás, piaci 

szegmentálás, új márka, reklámfelületek alkalmazása, árképzés stb); 
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- az előállított szolgáltatás értékesítése során új, az eddigi gyakorlatától eltérő értékesítési módok 

alkalmazása. 

Kiválasztási kritériumok: 

 A projekt költségei a HACS területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, 

szervezetek bevonásával hasznosulnak (minimum 30, vagy 60, vagy 100%-ban); 

 A közös programcsomag és promóció kialakításában részt vevő partnerek száma (2-3 partner, 3-
nál több partner; 

 A projektBejárható Magyarország Programhoz való kapcsolódása igazolt (igen, nem); 

 Ügyfél tagja valamely turisztikai szakmai szervezetnek a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 
kapcsolódóan; 

 A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 
26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján.  (nem besorolt járás, kedvezményezett járás). 

8. Tervezett forrás:      
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága:     55.000.000 Ft 

b. a támogatás aránya:      természetes személyek 50 % 

mikrovállalkozások 50 %  

települési önkormányzat 90% 

c. a projektméret korlátai:     min. 200.000 Ft, max. 5.000.000 Ft 

d. a támogatás módja:     hagyományos5 költségelszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  2017.01.01 – 2019.12.31 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db):   11 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, 

civil szervezet) (db):      3 önkormányzat, 8 vállalkozás 

6. Intézkedés 

1. intézkedés megnevezése: A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét elősegítő foglalkoztatási 

programok és képzések ösztönzése 

2. Specifikus cél megnevezése: 

4./ Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése 

3. Indoklás, alátámasztás:A HACS területén a gyermekek a legveszélyeztetettebbek a 

szegénységgel szemben, illetve a fiatalok és a tartós munkanélküliek a szegénységben élők 

további meghatározó csoportjai. A munkanélküliek nagy része a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű emberek közül kerül ki. Ezen társadalmi réteg helyzete nehéz, iskolai 

végzettségük, alkalmazkodó képességük alacsony, nehezen mobilizálhatóak. A területi 

elszigeteltség és a társadalmi-gazdasági leszakadás egymást erősítő folyamatainak mérséklése 

és visszafordítása érdekében hátrányos helyzetük miatt indokolt fokozott figyelmet fordítani az 

esélyegyenlőség megteremtésre. Szükséges a tartós munkanélküliek, a gyermeküket egyedül 
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nevelő nők, ezáltal a szegénységben élő gyermekek, valamint a fiatalok hátrányos helyzetének 

javítása, bevonása a társadalmi folyamatokba és a befogadás elősegítése, az esélyegyenlőség 

javítása, továbbá a társadalmi együttélés erősítése. Hangsúlyos a leszakadó települések 

versenyképességének erősítése, a helyi gazdaság élénkítése, továbbá a helyi közösségek 

felkészítése a társadalmi kirekesztettség és az újratermelődő szegénység megakadályozása 

végett. 

A HFS a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és munkanélküliek társadalmi integrációjának, 

felzárkóztatásának elősegítésére foglalkoztató programok, képzések ösztönzését támogatja 

egyéb OP-ból finanszírozott források révén, a gyermekek életre és munkára nevelése, a 

munkanélküliek munka világába való integrálása céljából. 

Az intézkedés az 4. stratégiai célhoz járul hozzá leginkább. A szegénység enyhítését célzó 

intézkedések, a helyi közösségek szemléletformálása, illetve a foglalkoztatás elősegítése révén a 

kedvezőtlen demográfiai folyamatok hátrányainak leküzdése ösztönözhető, a szociális és 

gazdasági hátrányokat eredményező inaktivitás és munkanélküliség csökkenthető,ezáltal az 

intézkedés hozzájárul a társadalmi befogadás előmozdításához, a helyi közösségek kohéziójának 

erősítéséhez. 

Az intézkedéshez az EFOP 1.7 intézkedése nyújt forrást. 

 

Knehr István ismertette az általa kidolgozott 7. és 8. intézkedést az alábbiak szerint: 

 

7. Intézkedés: 

1. Az intézkedés megnevezése: Helyi közösségi összefogását erősítő, kulturális, sport és 

egészségfejlesztést szolgáló rendezvények támogatása 

2. Specifikus cél: 

4./ Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése 

3. Indoklás, alátámasztás: A vidéki élet színfoltjai a rendszeresen vagy spontán szervezett 
fesztiválok, történelmi és kulturális rendezvények, sportesemények. Az önkormányzatok és civil 
szervezetek egyre kevesebbet tudnak fordítani éves programjaik színvonalas megszervezésére, 
lebonyolítására, rendezvényeik idegenforgalmi vonzerejének növelésére, ezért a vidéken élők 
identitástudatának fejlesztése kapcsán ösztönözni kell a települések kulturális értékeinek, 
hagyományainak és örökségének bemutatására szolgáló vidéki rendezvényeket, 
sporteseményeket, melyek elősegítik a térségi együttműködéseket, a közösségi élmény és 
összetartozás erősítését, a település megtartó erejének növelését. Támogatni kell a helyi és 
térségi jelentőségű, összefogással megvalósuló rendezvényeket, fesztiválokat, falunapokat, 
ugyanis társadalom összetartó erejének növelése a vidék fejlődésének fontos záloga. 
Az intézkedés 4. specifikus célhoz való illeszkedése a legjelentősebb, mivel a helyi akciók 
erősítik az összetartást, mélyítik a helyi identitás tudatot. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Támogatás vehető igénybe, helyi 
közösség identitástudatának erősítésére, a helyi összefogás ösztönzésére szolgáló a települések 
kulturális értékeiknek, hagyományainak bemutatására irányuló kulturális, sport és 
egészségfejlesztést szolgáló rendezvények lebonyolítására. Nem vehető igénybe 
támogatáskizárólag egy adott vállalkozás érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó 
(termékbemutató) rendezvényre, valamint politikai célú rendezvényekre. Kizárólag helyi termék 
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bemutatására szolgáló rendezvény nem támogatható. Az intézkedés keretében a 
rendezvényhez kapcsolódóan kisléptékű infrastruktúrafejlesztés nem támogatható. 
Az intézkedés keretében a rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatók el, így 
különösen: 

a) rendezvény költségei: 
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; 
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és 
telepítési költségei; 
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 
ad) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének 
költsége; 
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személyszállítási szolgáltatás; 
af) étel –, italfogyasztás (max. elszámolható kiadás nettó 200.000,-Ft); 
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;) 

A pályázónak rendezvény tervet kell készítenie, melyben bemutatja a rendezvény célkitűzéseit, 
programját, valamint azok kapcsolódását a térség kulturális értékeihez, hagyományaihoz, sport 
múltjához, valamint egészségfejlesztéshez. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Sem a VP, sem más OPnem nyújt lehetőséget önállóan 
megszervezhető, a helyi közösség identitástudatának erősítésére, a helyi összefogás 
ösztönzésére szolgáló települési rendezvények támogatására.  

6. Jogosultak köre: települési önkormányzatok, nonprofit szervezetek. Az intézkedés keretében 
induló nonprofit szervezet nem támogatható, tehát nem jogosult támogatásra azon ügyfél, 
akit/amelyet a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül alapítottak. 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
Alapelvek: 
A fejlesztés ösztönzi a partnerséget azáltal, hogy a pályázó legalább egy másik, az adott településen 
működő civil szervezettel, a rendezvény témájához kapcsolódóan együttműködik.  
Kiválasztási kritériumok: 

 A rendezvény költségei a HACS területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások, 
szervezetekbevonásával hasznosulnak (minimum 30, vagy 60, vagy 100%-ban); 

 A rendezvény a HACS területén működő szervezetekkel együttműködésben valósul meg (2-3 
partnerrel, 3-nál több partnerrel) 

 A rendezvény egy/több napos 

 A rendezvény kapcsolódik egészségmegőrzéshez, sporttevékenységhez (igen, nem) 

 A rendezvény megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 
(XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján.  (nem besorolt járás, kedvezményezett 
járás). 

8. Tervezett forrás:  
a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és nemzeti 

tárfinanszírozás) nagysága:     20.000.000 Ft 

b. a támogatás aránya:      90 %  

c. a projektméret korlátai:     min. 200.000 Ft, max. 1.000.000 Ft 
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d. a támogatás módja:     hagyományos6 költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  2017.01.01 – 2019.12.31 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db):   20 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, önkormányzat, 

civil szervezet) (db):      9 önkormányzat, 11 civil szervezet 

8. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése: Civil szervezetek térségi szerepének növelése 

2. Specifikus cél: 

4./ Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése 

3. Indoklás, alátámasztás: A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be a helyi közösség 

életében, azáltal hogy olyan feladatokat vállalnak fel, melyeket sem önkormányzati szereplők, 

sem gazdasági szervezetek nem képesek vagy nem szándékoznak ellátni. A HACS területén 

működnek olyan civil szervezetek, melynek céljuk a közösségi élet fokozása, a helyi 

identitástudat kialakításában és megőrzésében fontos szerepük van a hagyományőrző 

egyesületeknek, a sport és egészségfejlesztést ösztönző szervezeteknek. 

A HACS területén a civil szervezetek, szerveződések ezer lakosra jutó aránya kevesebb, mint a 

megyei vagy az országos átlag. Ezen adat is mutatja, hogy a HACS területén kevés az alulról 

szerveződő, innovatív összefogás, ezért tevékenységüket ösztönözni kell. Ennek ellenére a 

működő szervezetek nagyon fontos szerepet töltenek be az adott település életében, hiszen 

alapjaiban határozzák meg egy-egy település társadalmi, továbbá az együttélési szokásaikat.  

Az intézkedés 4. specifikus célhoz való illeszkedése a legjelentősebb, hiszen a helyi összefogást 

erősítő akciók, valamint a helyi társadalom életét nagyban befolyásoló civil szervezetek 

tevékenységének fejlesztése révén hozzájárul a helyi közösségek és egyének 

felelősségvállalásának és együttműködésének ösztönzéséhez, azaz a társadalmi kohéziós és 

helyi identitás erősítéséhez. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: Támogatás vehető igénybe működő, 

bejegyzettcivil szervezetek cél szerinti tevékenységéhez, feladatellátáshoz kötődő 

eszközbeszerzésére, oktatások szervezésére.Az intézkedés keretében a fejlesztéshez 

közvetlenül kapcsolódó kiadások számolhatók el, így gépbeszerzés, eszközbeszerzés, 

marketingtevékenység, oktatás költségei. Irodai ellátáshoz szükséges eszközbeszerzés nem 

támogatható (fénymásoló, notebook, számítógép nyomtató, monitor, szkenner, szoftver). 

Alapítási, fenntartási és működési költségek nem támogathatók. Oktatás szervezése esetén az 

oktató díja, terembérlet, oktatási segédanyagok költségei, eszközbérlés, oktatási tananyag 

elkészítésének költsége. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Sem a VP, sem más OPnem nyújt lehetőséget civil szervezetek cél 
szerinti tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésekre.  A nemzeti programok forrásai szűkösek. 

6. Jogosultak köre: nonprofit szervezetek, melyek cél szerinti tevékenységi besorolása: 

                                                           
 






