Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 025 758
Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Egészségérték fejlesztése eszközbeszerzéssel
Vonatkozó HPME azonosító: 400b01
Vonatkozó HPME megnevezése: Egészségérték fejlesztése eszközbeszerzéssel
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem
I. Fogalom magyarázat
Szakhatósági engedély: a nyújtott szolgáltatás végzéséhez kapcsolódó egészségügyi tevékenységhez szükséges működési engedéllyel. Új
techonlógia/szolgáltatás: a már működő vállalkozás szempontjából innovatív.

II. Támogatás vehető igénybe
A HACS tervezési területén, a lakosság egészségügyi állapotának javítása, az egészségtudatos életmódjának fejlesztése céljából
egyészségügyi végzettséggel rendelkező egyéni vállalkozók, és mikrovállalkozások vehetek igénybe támogatást vizsgálati anyag levételéhez
és mozgatásához szükséges anyagok és eszközök beszerzésére, illetve betegek vizsgálatát, ápolását segítő eszközök beszerzésére.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Egyéni vállalkozó
Mikro-kis-közép vállalkozás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60

65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
-

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Felsőlajos ; Tiszaug ; Tiszakécske ;
Lakitelek ; Lajosmizse ; Ladánybene ;

Nyárlőrinc ;
Kunbaracs ;

Szentkirály ; Városföld ; Ballószög ; Ágasegyháza ; Kerekegyháza ; Helvécia ; Fülöpháza ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Bevezet újszerű technológiát/szolgáltatást a pályázat
során?
Csökken a fejlesztést követően a foglalkoztatottak
száma ( egyéni vállalkozók esetén az önfoglalkoztatást
is beleértve) a pályázó tekintetében.
Hány települést érint érint a beszerezni kívánt
eszközzel nyújtott szolgáltatás?
A pályázó székhelye/telephelye hátrányos településen
található ( kedvezőbbet figyelembe véve )
A pályázó székhelyének/telephelyének lakosságszáma
( kedvezőbbet figyelembe véve )

Pályázó nyilatkozata alapján (13. számú melléklet)

20

Pályázó nyilatkozata alapján (10. számú melléklet)

20

Pályázó nyilatkozata alapján (12. számú melléklet)

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Bevezet újszerű technológiát/szolgáltatást a pályázat
során?
Bevezet újszerű technológiát/szolgáltatást a pályázat
során?
Csökken a fejlesztést követően a foglalkoztatottak
száma ( egyéni vállalkozók esetén az önfoglalkoztatást
is beleértve) a pályázó tekintetében.
Csökken a fejlesztést követően a foglalkoztatottak
száma ( egyéni vállalkozók esetén az önfoglalkoztatást
is beleértve) a pályázó tekintetében.
Hány települést érint érint a beszerezni kívánt
eszközzel nyújtott szolgáltatás?
Hány települést érint érint a beszerezni kívánt
eszközzel nyújtott szolgáltatás?
Hány települést érint érint a beszerezni kívánt
eszközzel nyújtott szolgáltatás?
Hány települést érint érint a beszerezni kívánt
eszközzel nyújtott szolgáltatás?
Hány települést érint érint a beszerezni kívánt
eszközzel nyújtott szolgáltatás?
A pályázó székhelye/telephelye hátrányos településen
található ( kedvezőbbet figyelembe véve )
A pályázó székhelye/telephelye hátrányos településen
található ( kedvezőbbet figyelembe véve )
A pályázó székhelyének/telephelyének lakosságszáma
( kedvezőbbet figyelembe véve )
A pályázó székhelyének/telephelyének lakosságszáma
( kedvezőbbet figyelembe véve )

Igen

20

Nem
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20

Igen
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VIII. Jogkövetkezmények

311/2007 (XI.17.) Kormányrendelet, 240/2006 (XI.30.) 20
Kormányredelet alapján
A kérelem benyújtásának évében hatályos KSH adatok 20
alapján

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek: egészségügyi végzettséget igazoló dokumentum másolata, a
pályázatban szereplő tevékenység végzéséhez szükséges szakhatósági engedély(ek). Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói
igazolványt, gazdasági társaságok esetén cégkivonat másolata. Ügyfél nyilatkozata a munkahelyek megtartásáról. (10. számú melléklet)
Nyilatkozat a fejlesztést érintő települések számáról (12. számú melléklet) Nyilatkozat újszerű technológia/szolgáltatás bevezetéséről. (13.
számú melléklet)

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 314
Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Sportrendezvények támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 400c02
Vonatkozó HPME megnevezése: Sportrendezvények támogatása
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Igen
I. Fogalom magyarázat
Aktív közösségi szereplő: A pályázat benyújtását megelőző évben a civil szervezet/tagjai minimum egy rendezvényen vettek részt.

II. Támogatás vehető igénybe
Az akciócsoport tervezési területén található, 2011. január 1. előtt bejegyzett civil-, és nonprofit szervezetek igényelhetnek támogatást
sportrendezvények lebonyolításához szükséges költségekre, illetve eszköz-, terem-, helyszínbérlésekre, továbbá marketing tevékenységre,
amelyek azonban önállóan nem támogatható. Az jogosult pályázatot benyújtani aki legalább egy helyi önkormányzattal, vagy legalább egy civil
szervezettel közös együttműködésben valósítja meg a rendezvényt. Az alulról építkező megközelítés alapján, csak az aktív közösségi szereplők
pályázhatnak.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 250 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100

100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 7 500 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A megyei, illetve magasabb bajnokságokban részt vevő sportegyesületek saját tevékenységük végézésére nem igényelhetnek támogatást, csak
a térség más, legalább három, LEADER jogosult településen bejegyzett civil szervezettel együttműködve tömegsport jellegű szabadtéri, illetve
fedettpályás sport események lebonyolítására.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Ágasegyháza ; Ballószög ; Felsőlajos ; Fülöpháza ; Helvécia ; Kerekegyháza ; Kunbaracs ; Ladánybene ; Lajosmizse ; Lakitelek ;
Nyárlőrinc ; Szentkirály ; Tiszakécske ; Tiszaug ; Városföld ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
eszközbérlés, terembérlet, helyszínbérlés költségei
promóciók költségei, ajándéktárgyak készítése
kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei, adatbázis használati jog költségei, szerkesztés költségei, terjesztés
költségei)
étel - ital fogyasztás
alapanyag, anyag költség

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek: 30 napnál nem régebbi bírósági nyilvántartásba vételről szóló
igazolás, együttműködési megállapodás ( 3. számú melléklet), nyilatkozat a rendezvényeken való részvételről (9. számú melléklet).

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 027 569
Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: A térség hagyományainak ápolása
Vonatkozó HPME azonosító: 400a03
Vonatkozó HPME megnevezése: A térség hagyományainak ápolása
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Igen
I. Fogalom magyarázat
Művészeti, kulturális, hagyományőrző, hagyományápoló, természetvédelmi tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek: alapító okiratban
meghatározott tevékenységi kör alapján behatárolható tevékenységek. Aktív szervezet: olyan civil szervezet, amely a pályázat benyújtását
megelező évben legalább egy rendezvényen ( alkalmi, széles körű, időszakos összejövetel, előre megszervezett formában) részt vett, vagy
szervezett a településen. Együttműködési terv: Tartalmazza a fejlesztés/projekt hosszú távú és közvetlen céljait, a projekt megvalósításának
lépéseit, valamint a résztvevők konkrét tevékenységének leírását a programon belül.

II. Támogatás vehető igénybe
Az intézkedésben támogatás igényelhető a HACS tervezési területén bejegyzett önkormányzatok, és a település kulturális életében aktív
szereppel bíró szervezetek által lebonyolítani kívánt művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális, természetvédelmi, közösségépítő
rendezvények szükséges költségeire. Az jogosult pályázatot benyújtani aki legalább egy helyi önkormányzattal, vagy legalább egy civil
szervezettel közös együttműködésben valósítja meg a rendezvényt.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 800 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 800 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 13 500 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Önállóan nem támogatható a marketing tevékenység, illetve az étel-ital fogyasztás.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Ágasegyháza ; Ballószög ; Felsőlajos ; Fülöpháza ; Helvécia ; Kerekegyháza ; Kunbaracs ; Ladánybene ; Lajosmizse ; Lakitelek ;
Nyárlőrinc ; Szentkirály ; Tiszakécske ; Tiszaug ; Városföld ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és
grafikai költségek);
promóciók készítése (ajándéktárgyak készítése)
a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
étel - ital fogyasztás

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek: Civil szervezetek esetén 30 napnál nem régebbi bírósági
nyilvántartásba vételről szóló igazolás, együttműködési terv (4. számú melléklet), nyilatkozat a rendezvényen való részvételről (11. számú
melléklet) Önkormányzatok esetében, az önkormányat képviselő testületének határozata a fejlesztésről, amely tartalmazza, hogy az
önkormányzat támogatást igénylő ügyfélként kíván az MVH nyilvántartási rendszerében szerepelni.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 025 741
Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Külterületi földutak karbantartása, javítása
Vonatkozó HPME azonosító: 400a05
Vonatkozó HPME megnevezése: Külterületi földutak karbantartása, javítása
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem
I. Fogalom magyarázat
Megvalósítási terület: Az együttműködésben részt vevő települések összes külterületének nagysága km2-ben kifejezve. Civil szervezetek:
non-profit gazdasági társaság, non-profit szervezet

II. Támogatás vehető igénybe
A HACS tervezési területén működő civil szervezetek, önkormányzati társulások jogosultak pályázat benyújtására külterületi földutak
karbantartása céljából a szükséges eszközbeszerzésre legalább egy helyi önkormányzattal együttműködve.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 23 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 23 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 85 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Pályázat csak együttműködésben valósítható meg. Pályázatot nyújthatnak be nonprofit szervezetek és non-profit gazdasági társaságok. A
pályázó alapítói tagjai között legalább egy helyi önkormányzatnak is lennie kell.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Felsőlajos ; Tiszaug ; Tiszakécske ;
Lakitelek ; Lajosmizse ; Ladánybene ;

Nyárlőrinc ;
Kunbaracs ;

Szentkirály ; Városföld ; Ballószög ; Ágasegyháza ; Kerekegyháza ; Helvécia ; Fülöpháza ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
i) működési költség,
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen is
megvalósul?
A földutak hossza a pályázat megvalósulási területén

A hátrányos helyzetű települést is érintő megvalósuló
fejlesztés előnyben részesül
A 100 km feletti földutak hossza eredményezi a több
pontot
A több karbantartott földút jelenti a több pontot

20
20

2010. évben a megvalósulási területen karbantartott
utak hossza
Az érintett településeken élő külterületi lakosok száma A több külterületi lakos jelenti a több pontot
Az együttműködésben résztvevő települések száma
A több együttműködő partner magasabb pontszámot
eredményez

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen is
megvalósul?
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen is
megvalósul?
A földutak hossza a pályázat megvalósulási területén
A földutak hossza a pályázat megvalósulási területén
2010. évben a megvalósulási területen karbantartott
utak hossza
2010. évben a megvalósulási területen karbantartott
utak hossza
Az érintett településeken élő külterületi lakosok száma
Az érintett településeken élő külterületi lakosok száma
Az együttműködésben résztvevő települések száma
Az együttműködésben résztvevő települések száma

igen

20

nem

10

100 km és felette
100 km alatt
30 km és felette

20
10
20

30 km alatt

10

500 vagy felette
499 vagy alatt
3 vagy felette
1-2 között

20
10
20
15

20
20

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek: Jegyző által kiállított igazolás az adott önkormányzat külterületi
földutainak hosszáról. Jegyző igazolása a külterületi lakosok számáról. Együttműködő települések jegyzőinek nyilatkozatai a 2010. évben
karbantartott külterületi földutak hosszáról (5. számú melléklet) Együttműködési megállapodás (14. számú melléklet).

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 025 734
Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Civil szervezetek a biztonságért
Vonatkozó HPME azonosító: 400a06
Vonatkozó HPME megnevezése: Civil szervezetek a biztonságért
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Igen
I. Fogalom magyarázat
Aktív szervezet: 2011. január 1. előtt bejegyzett, közbiztonság érdekében működő civil szervezetek (8. számú melléklet szerint).

II. Támogatás vehető igénybe
A Helyi Akciócsoport tervezési területén a közbiztonság érdekében létrehozott civil szervezetek tevékenységük ellátásához szükséges
eszközbeszerzése támogatható, kiegészítve a helyi oktatási intézményekkel partnerség keretében megvalósuló prevenciós előadások
megtartásával.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100

100

Non-profit szervezetek

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 7 500 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Azon civil szervezetek, melyeknek fő tevékenységi köre bíróság által igazolhatóan a közbiztonsághoz kapcsolódik, és 2011. január 1. előtt
bejegyzésre került.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Felsőlajos ; Tiszaug ; Tiszakécske ; Nyárlőrinc ; Lakitelek ; Lajosmizse ; Ladánybene ; Kunbaracs ; Szentkirály ; Városföld ; Ballószög ;

Ágasegyháza ; Kerekegyháza ; Helvécia ; Fülöpháza ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
eszközbeszerzés

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek: 30 napnál nem régebbi bírósági nyilvántartásba vételről szóló
igazolás. Együttműködési megállapodás (15. számú melléklet)

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 277
Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 400b04
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának fejlesztése
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem
I. Fogalom magyarázat
Helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból,
hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék. Kisüzem: azon magánszemélyek,
egyéni vállalkozók, mikrovállalkzások, melyek esetében az utolsó lezárt gazdasági év átlagos statisztikai állományi létszáma 9 fő vagy annál
kevesebb és nettó árbevétele a 120 MFt-ot nem haladja meg. Együttműködési terv: Tartalmazza a fejlesztés/projekt hosszú távú és közvetlen
céljait, a projekt megvalósításának lépéseit, valamint a résztvevők konkrét tevékenységének leírását a programon belül. Új
technológia/eljárás/termelés/előállítási folyamat: vállalkozásnál meglévő technológiájához képest új.

II. Támogatás vehető igénybe
A Helyi Akciócsoport tervezési területén bejegyzett, működő vagy induló gazdasági társaságok, őstermelők, és egyéni vállalkozók számára
eszközbeszerzésre; továbbá kis volumenű, specifikus, jövedelem-kiegészítő funkciót betöltő helyi termék előállítással foglalkozó kisüzemek
létesítésére, felújítására, korszerűsítésére, kisléptékű-infrastruktúra fejlesztésére, eszközbeszerzéseire, marketingtevékenységre; meglévő
védjegyrendszerhez való csatlakozásra vagy fejlesztésére, illetve új létrehozására nyújt be pályázatot. A pályázónak vállalnia kell a helyi
termékfejlesztés során más helyi termék előállítókkal való együttműködést és/vagy az előllított termékek piacra jutásának elősegítését. ( térség
településein található kiskereskedelmi egységek, helyi piacok, közintézmények).

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Egyéni vállalkozó
Mikro-kis-közép vállalkozás
Őstermelő

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 147 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Azon mikro és kis vállalkozások támogathatóak, amelyek megfelelnek a 2004. XXXIV tv. rendelkezéseiben foglaltaknak. Nem támogathatóak
ugyan ezen tv-ben meghatározott közép és annál nagyobb vállalkozások.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Felsőlajos ; Tiszaug ; Tiszakécske ; Nyárlőrinc ; Lakitelek ; Lajosmizse ; Ladánybene ; Kunbaracs ; Szentkirály ; Városföld ; Ballószög ;
Ágasegyháza ; Kerekegyháza ; Helvécia ; Fülöpháza ;

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;
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;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
g) marketing kiadások:
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Együttműködik-e civil szervezettel vagy vállalkozással Együttműködési terv (8. számú melléklet)
vagy helyi önkormányzattal?
A beruházás során új
Nyilatkozat (7. számú melléklet)
technológiát/eljárást/termelési/előállítási folyamat
kerül-e bevezetésre ?

Pontszám
20
20

A pályázó székhelye/telephelye (kedvezőbbet
figyelembe véve) hátrányos helyzetű településen
található?
A pályázó székhellyel/lakhellyel rendelkezik-e legalább
1 éve a HACS tervezési területén található LEADER
jogosult települések valamelyikén? (a pályázat
benyújtására nyitvaálló időszak első napjától
számítva)
Helyi termékfejlesztéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és piacra jutás elősegítését célzó
együttműködés (más őstermelőkkel, vállalkozásokkal)
megvalósítása

A hátrányos helyzetű településen bejegyzett
szervezetek előnyben részesülnek

20

Ha rendelkezik, abban az esetben jár a maximális
pontszám

20

pályázat; együttműködési terv (8. melléklet)

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Együttműködik-e civil szervezettel vagy vállalkozással
vagy helyi önkormányzattal?
Együttműködik-e civil szervezettel vagy vállalkozással
vagy helyi önkormányzattal?
A beruházás során új
technológiát/eljárást/termelési/előállítási folyamat
kerül-e bevezetésre ?
A beruházás során új
technológiát/eljárást/termelési/előállítási folyamat
kerül-e bevezetésre ?
A pályázó székhelye/telephelye (kedvezőbbet
figyelembe véve) hátrányos helyzetű településen
található?
A pályázó székhelye/telephelye (kedvezőbbet
figyelembe véve) hátrányos helyzetű településen
található?
A pályázó székhellyel/lakhellyel rendelkezik-e legalább
1 éve a HACS tervezési területén található LEADER
jogosult települések valamelyikén? (a pályázat
benyújtására nyitvaálló időszak első napjától
számítva)
A pályázó székhellyel/lakhellyel rendelkezik-e legalább
1 éve a HACS tervezési területén található LEADER
jogosult települések valamelyikén? (a pályázat
benyújtására nyitvaálló időszak első napjától
számítva)
Helyi termékfejlesztéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és piacra jutás elősegítését célzó
együttműködés (más őstermelőkkel, vállalkozásokkal)
megvalósítása
Helyi termékfejlesztéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és piacra jutás elősegítését célzó
együttműködés (más őstermelőkkel, vállalkozásokkal)
megvalósítása

Igen

20

Nem

10

Bevezetésre kerül

20

Nem kerül bevezetésre

15

Igen

20

Nem

10

Igen

20

Nem

10

a pályázó termékfejlesztést és piacra jutás céljából
történő együttműködést is megvalósít

20

a pályázó nem vesz részt a piacra jutást elősegítő
együttműködésben

15

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek: Pályázó nyilatkozata az utolsó lezárt gazdasági év átlagos
statisztikai állományi létszámáról és nettó árbevételéről (6. számú melléklet). Tevékenység végzését igazoló okirat másolata.-adóbejelentkezési

lap, Nyilatkozat új technológa/eljárás/termelési/előálllítási folyamat bevezetéséről (7. számú melléklet). Együttműködési terv (8.számú
melléklet).

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 027 477
Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Egészségügyi rendezvény
Vonatkozó HPME azonosító: 400f07
Vonatkozó HPME megnevezése: Egészségügyi rendezvény
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem
I. Fogalom magyarázat
Egészségügyi témával kapcsolatos rendezvény: A lakosság felvilágosításra, bevonására az egészségfejlesztésbe, valamint a megelőző
szűrések fontosságának hangsúlyozására nyilvánosan megtartott program. Ide értendő a szív -, és érrendszeri, ifjúsági szűrőprogramok, diétás
és étrendi tanácsadás, a dohányzás elleni kampány, alkohol és drog prevenciós előadások.

II. Támogatás vehető igénybe
Civil szervezetek részére legalább öt különböző, a HACS tervezési területén található településen egészségügyi témával kapcsolatos
rendezvény tartására.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100

100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A LEADER rendelet 1. számú melléklete alapján nem elszámolható kiadások nem támogathatóak. Az jogosult pályázatot benyújtani aki
legalább öt helyi önkormányzattal, legalább öt civil szervezettel, és legalább három házi orvossal közös együttműködésben valósítja meg a
beruházást.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Ágasegyháza ; Ballószög ; Felsőlajos ; Fülöpháza ;

Helvécia ; Kerekegyháza ; Kunbaracs ; Ladánybene ; Lakitelek ; Nyárlőrinc ; Szentkirály ; Tiszakécske ; Tiszaug ; Városföld ;
Lajosmizse ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak és az ezekhez kapcsolódó útiköltség térítés;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége;
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cc) szerkesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
de) honlap készítés költsége;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Hány civil szervezettel és/vagy az Akciócsoport
területén található egészségügyi szolgáltatóval
működik együtt a pályázó?
A pályázó székhelye/telephelye hátrányos településen
található ( kedvezőbbet figyelembe véve )
Hány rendzevényt kíván megvalósítani a fejlesztés
során?
A pályázó székhelyének/telephelyének lakosságszáma
( kedvezőbbet figyelembe véve )
Hány önkormányzattal működik együtt a pályázó?

Együttműködési terv, Együttműködési megállapodás
(1. számú melléklet, 2. számú melléklet)

20

Hány házi orvossal működik együtt a pályázó?

311/2007 (XI.17.) Kormányrendelet, 240/2006 (XI.30.) 20
Kormányredelet alapján
Pályázat
20
A kérelem benyújtásának évében hatályos KSH adatok 10
alapján
Együttműködési terv, Együttműködési megállapodás 20
(1. számú melléklet, 2. számú melléklet)
Együttműködési terv, Együttműködési megállapodás 10
(1. számú melléklet, 2. számú melléklet)

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hány civil szervezettel és/vagy az Akciócsoport
területén található egészségügyi szolgáltatóval
működik együtt a pályázó?
Hány civil szervezettel és/vagy az Akciócsoport
területén található egészségügyi szolgáltatóval
működik együtt a pályázó?
Hány civil szervezettel és/vagy az Akciócsoport
területén található egészségügyi szolgáltatóval
működik együtt a pályázó?
Hány civil szervezettel és/vagy az Akciócsoport
területén található egészségügyi szolgáltatóval
működik együtt a pályázó?
Hány civil szervezettel és/vagy az Akciócsoport
területén található egészségügyi szolgáltatóval
működik együtt a pályázó?
A pályázó székhelye/telephelye hátrányos településen
található ( kedvezőbbet figyelembe véve )

12-14

15

15

20

9-11

12

6-8

9

3-5

6

Nem

10

A pályázó székhelye/telephelye hátrányos településen
található ( kedvezőbbet figyelembe véve )
Hány rendzevényt kíván megvalósítani a fejlesztés
során?
Hány rendzevényt kíván megvalósítani a fejlesztés
során?
A pályázó székhelyének/telephelyének lakosságszáma
( kedvezőbbet figyelembe véve )
A pályázó székhelyének/telephelyének lakosságszáma
( kedvezőbbet figyelembe véve )
Hány önkormányzattal működik együtt a pályázó?
Hány önkormányzattal működik együtt a pályázó?
Hány önkormányzattal működik együtt a pályázó?
Hány önkormányzattal működik együtt a pályázó?
Hány önkormányzattal működik együtt a pályázó?
Hány házi orvossal működik együtt a pályázó?
Hány házi orvossal működik együtt a pályázó?

Igen

20

6 vagy annál több

20

5

10

2000 fő vagy annál kevesebb

10

2000 fő felett

5

15
12-14
9-11
6-8
3-5
4 vagy annál több
3

20
15
9
9
6
10
5

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek: Alapító okirat másolata. Együttműködési terv (1. számú
melléklet) és együttműködési megállapodás (2. számú melléklet) becsatolása

