1.sz. melléklet az Útmutatóhoz – LEADER Intézkedési Terv
LEADER Intézkedési Terv
Intézkedések a
Dunamellék – Felső-Kiskunság – Homokhátság – Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

1.

Számú intézkedés

1.1. HVS

intézkedés

megnevezése:

(kötelező

innovatív beruházásainak fejlesztése

adattartalom)
1.2. Kapcsolódó

1.1. Intézkedés: Mikro-, kis- és középvállalkozások

HVS

célkitűzés:

(kötelező

1.

Célkitűzés:

versenyképességének,

adattartalom)

Helyi

vállalkozások

munkahelyteremtő

és

-

megtartó képességének erősítése
1.3. HVS intézkedés leírása: (kötelező)

Támogatás vehető igénybe működő és induló mikro-,
kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására,
a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez
közvetlenül kapcsolódó tevékenységekre.

1.4. Támogatási kritériumok: (opcionális)
-

A támogatás feltétele, hogy a projekt olyan tevékenység megvalósítására irányuljon, mellyel a pályázó
olyan technológiát/eljárást/termelési/előállítási folyamatot vezet be, melyet tevékenysége során a
vállalkozás még nem alkalmazott (innováció).

-

A támogatás feltétele, hogy a projekt erősítse a szférák közötti partnerséget. Ennek keretében a
kérelmező vállalja, hogy a projekt megvalósítását követően, de legkésőbb 2014. december 31-ig
legalább egyszer önkéntes, közösségi munkát végez a helyi önkormányzat részére.

-

Nem jogosult támogatásra azon ügyfél, aki/amely 2012. évi árbevételének több mint 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik.

-

Nem vehető igénybe támogatás olyan fejlesztéshez, amely az Európai Unióról szóló Szerződés I.
mellékletében szereplő termékek (Annex I. termékek) 178/2002/EK rendelet 3. cikk 17. bekezdése
szerinti elsődleges termelésére, elsődleges értékesítésre vagy elsődleges feldolgozására irányul.

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom)
X Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft
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Maximum támogatási összeg:

10.000.000 Ft

1.7. Ügyfélkör: (kötelező adattartalom)
működő mikro-, kis- és középvállalkozás
induló mikro-, kis- és középvállalkozás
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
1.8. Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)
Apostag, Bócsa, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunatetétlen, Dunavecse, Dusnok, Fajsz, Fülöpszállás, Hajós, Harta,
Homokmégy, Jakabszállás, Izsák, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Orgovány, Öregcsertő, Solt,
Szabadszállás, Szakmár, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Újtelek
1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: (opcionális)
Nyilatkozat innovációról
Együttműködési megállapodás önkormányzattal
Nyilatkozat 2012. évi mezőgazdasági árbevétel arányáról
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2.

számú intézkedés

2.1. HVS intézkedés megnevezése:

(kötelező

2.1. Intézkedés: Helyi termékek feldolgozásának és
piacra jutásának elősegítése

adattartalom)
2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:
(kötelező adattartalom)

2. Célkitűzés: Mezőgazdaság fejlesztése az ágazat
versenyképességének és az előállított termékek
hozzáadott értékének növelésével

2.3. HVS

intézkedés

leírása:

(kötelező

Támogatás vehető igénybe helyi termék előállítással
foglalkozó üzemek fejlesztésére. Támogatható új üzem

adattartalom)

létrehozása,

meglévő

fejlesztése,

korszerűsítése,

vendégfogadásra és helyi termék bemutatásra alkalmas
terek kialakítása, valamint a fejlesztéshez kapcsolódóan
helyi terméket bemutató, népszerűsítő rendezvény
szervezése a Dunamellék LEADER HACS területén.
Helyi terméknek minősül a Dunamellék LEADER Helyi
Akciócsoport

illetékességi

területén

előállított,

a

térségben honos vagy ott megtermelt, előállított
alapanyagból

készült

vagy

feldolgozott

termék.

Kizárólag pálinka, bor, méz, savanyúság, hús- és
húskészítmények,

tej-

és

tejtermékek,

szárított

zöldségek és gyümölcsök, lekvár, befőtt, gyümölcslé,
konzerv, őrölt fűszerpaprika, tésztafélék, sütőipari és
édesítőipari termékek, biotermékek és csírák.
2.4. Támogatási kritériumok: (opcionális)
-

A támogatás feltétele, hogy a fejlesztéshez kapcsolódóan a támogatási határozat kézhezvételétől
számított 12 hónapon belül, de legkésőbb 2014. június 30-ig legalább egy, helyi terméket népszerűsítő
rendezvény kerüljön megrendezésre a Dunamellék LEADER HACS területén a kérelmező
kezdeményezésére. A helyi terméket népszerűsítő rendezvény összes költsége nem haladhatja meg a
nettó 300.000 Ft-ot.

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
X Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

7.500.000 Ft
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2.7. Ügyfélkör: (kötelező adattartalom)
működő mikro-, kis- és középvállalkozás
induló mikro-, kis- és középvállalkozás
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
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban
meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának
elősegítését célzó tevékenységre irányul
2.8. Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)
Apostag, Bócsa, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunatetétlen, Dunavecse, Dusnok, Fajsz, Fülöpszállás, Hajós, Harta,
Homokmégy, Jakabszállás, Izsák, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Orgovány, Öregcsertő, Solt,
Szabadszállás, Szakmár, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Újtelek
2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Nyilatkozat helyi terméket népszerűsítő rendezvény megvalósításáról
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3.

számú intézkedés

3.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező

2.2.

Intézkedés:

Mezőgazdaság

eszköz-

és

gépállományának javítása

adattartalom)
3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:
(kötelező adattartalom)

2. Célkitűzés: Mezőgazdaság fejlesztése az ágazat
versenyképességének és az előállított termékek
hozzáadott értékének növelésével

3.3. HVS

intézkedés

leírása:

(kötelező

Támogatás vehető igénybe mezőgazdasági termelők
részére mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések

adattartalom)

beszerzésére.
3.4. Támogatási kritériumok: (opcionális)
-

Támogatás igénylésére kizárólag mezőgazdasági termelő jogosult. Mezőgazdasági termelő az a
mezőgazdasági őstermelő, természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat. Mezőgazdasági tevékenységnek minősül az
állami adóhatósághoz bejelentett NACE Rev. 2 szerinti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7
alágazatba tartozó tevékenységek.

-

A támogatás feltétele, hogy a projekt erősítse a szférák közötti partnerséget. Ennek keretében a
kérelmező vállalja, hogy a projekt megvalósítását követően, de legkésőbb 2014. december 31-ig
legalább egyszer önkéntes, közösségi munkát végez a helyi önkormányzat részére.

-

Középvállalkozások az intézkedés keretében nem támogathatók.

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
X Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

10.000.000 Ft

3.7. Ügyfélkör: (kötelező adattartalom)
működő mikro-, kis- és középvállalkozás
induló mikro-, kis- és középvállalkozás
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
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lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban
meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának
elősegítését célzó tevékenységre irányul
3.8. Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)
Apostag, Bócsa, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunatetétlen, Dunavecse, Dusnok, Fajsz, Fülöpszállás, Hajós, Harta,
Homokmégy, Jakabszállás, Izsák, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Orgovány, Öregcsertő, Solt,
Szabadszállás, Szakmár, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Újtelek
3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Együttműködési megállapodás önkormányzattal
Őstermelők esetén érvényes őstermelői igazolvány egyszerű másolata
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4.

számú intézkedés

4.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező

3.1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

adattartalom)
4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:
(kötelező adattartalom)
4.3. HVS

intézkedés

3. Célkitűzés: Falusi turizmus fejlesztése a térség
turisztikai kínálatának bővítésével

leírása:

(kötelező

Támogatás vehető igénybe turisztika szolgáltatások
fejlesztésére: agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,

adattartalom)

lovas turisztikai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz,
erdei

turizmushoz,

turizmushoz,
építmény

horgászturizmushoz,

borturizmushoz
kialakítására,

kapcsolódó

felújítására,

vízi
épület,

bővítésére,

átalakítására és eszközrendszer fejlesztésére.
4.4. Támogatási kritériumok: (opcionális)
-

Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy 1000 példányban közös turisztikai kiadványt jelentet meg a HACS
területén működő legalább 3 turisztikai szolgáltató együttműködésével az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig. A kiadvány készítésének költsége nem haladhatja meg a nettó 500.000 Ft-ot.

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
X Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés
4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

5.000.000 Ft

4.7. Ügyfélkör: (kötelező adattartalom)
működő mikro-, kis- és középvállalkozás
induló mikro-, kis- és középvállalkozás
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
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban
meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának
elősegítését célzó tevékenységre irányul
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működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja
székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet
4.8. Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)
Apostag, Bócsa, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunatetétlen, Dunavecse, Dusnok, Fajsz, Fülöpszállás, Hajós, Harta,
Homokmégy, Jakabszállás, Izsák, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Orgovány, Öregcsertő, Solt,
Szabadszállás, Szakmár, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Újtelek
4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Nyilatkozat közös turisztikai kiadványról
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5.

számú intézkedés

5.1. HVS intézkedés megnevezése:

(kötelező

5.1. Intézkedés: Civil szervezetek térségi szerepének
növelése

adattartalom)
5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:

5. Célkitűzés: Társadalmi tőke erősítése

(kötelező adattartalom)

5.3. HVS

intézkedés

leírása:

(kötelező

Támogatás vehető igénybe működő, bejegyzett civil
szervezetek

adattartalom)

cél

szerinti

tevékenységéhez,

feladatellátáshoz kötődő eszközbeszerzésére és ahhoz
kapcsolódó épületek felújítására, karbantartására.
5.4. Támogatási kritériumok: (opcionális)
-

Kizárólag jogerős bírósági végzéssel bejegyzett civil szervezetek támogathatók.

-

Épület külső felújítására csak belső felújítással együtt vehető igénybe támogatás. Alapítási, működési
és fenntartási költségek támogatása nem lehetséges.

-

Kizárólag olyan eszköz beszerzése támogatható, mely a cél szerinti tevékenységek, illetve irodai
tevékenység ellátásához szükséges.

Irodai tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzés

önállóan nem támogatható. Irodai tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzés együttes értéke
nem haladhatja meg a nettó 200.000 Ft-ot. Irodai tevékenység ellátásához szükséges eszköznek
minősül a fénymásoló, notebook, számítógép, nyomtató, monitor, szkenner, szoftver.
-

A támogatás feltétele a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén, hogy a pályázó a
Dunamellék LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos,
együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vegyen részt az első kifizetési kérelem
benyújtásáig.

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
 Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés
5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

2.000.000 Ft

5.7. Ügyfélkör: (kötelező adattartalom)
székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet
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5.8. Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)
Apostag, Bócsa, Dunaegyháza, Dunapataj, Dunatetétlen, Dunavecse, Dusnok, Fajsz, Fülöpszállás, Hajós, Harta,
Homokmégy, Jakabszállás, Izsák, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Orgovány, Öregcsertő, Solt,
Szabadszállás, Szakmár, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt, Újtelek
5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
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