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A Homokhátság Nonprofit Kft a következő LEADER kritériumokat 

határozta meg célterületenként 

 
 

A LEADER alapelvek: 

1. térségi jellegzetességeken alapuló helyi fejlesztési stratégia, 

2. a helyi fejlesztési stratégia alkotása és végrehajtása helyi kezdeményezésként, 

3. helyi akciócsoportok, 

4. integrált, több szektorra kiterjedő intézkedések, 

5. innováció, 

6. hálózatosodás, 

7. együttműködés. 

 

A „LEADER-szerűség” levezethetőek a LEADER alapelvekből. Legalább 4 kritérium 

teljesítése kötelezően szükséges ahhoz, hogy egy projekt javaslat LEADER projekt 

javaslatnak legyen tekinthető (illetve, egy LEADER HVS intézkedés „LEADER-szerű” 

legyen.) 

 

LEADER alapelvek a Homokhátság Nonprofit Kft. Homokhátság Vidékfejlesztési 

Stratégiájában: 

 

I. Terület alapú megközelítés 

1. A pályázó székhelye/telephelye/lakhelye a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található, így a projektben megfogalmazott cél megvalósítása hozzájárul a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott helyi igények kielégítéséhez. 

II. Alulról építkező megközelítés 

1. A kedvezményezett a Helyi Akciócsoport tervezési területén található települések 

valamelyikén aktív közösségi szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott 

közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét, vagy  

2. A kedvezményezett a Helyi Akciócsoport tervezési területén található települések 

valamelyikén aktív gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

1. A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport tervezési területén található 

településeken működő szervezetekkel. Ez megvalósulhat szektorok (önkormányzati, 

gazdasági, civil) között, vagy ágazatok között (pl. oktatás és vállalkozás fejlesztés 

összekapcsolása) vagy ágazaton belül (pl. helyi termékek kapcsán érdekelt szereplők). 

IV. Innováció 

1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást 

alkalmaz, vagy  

2. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új termelési, előállítási folyamatot 

alkalmaz, vagy  

3. A kedvezményezett projektjével a helyi erőforrások, termékek, alapanyagok 

hasznosításának új módját kívánja bevezetni, vagy  

4. A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként elősegíti a térségben élők 

egészségtudatos életmódját, illetve a mozgásra való nevelést célozza. 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

1. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a társadalmi fejlődéshez és a térség 

szempontjából fontos, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott célkitűzés 

szerinti társadalmi igényt elégít ki, vagy  
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2. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez, a 

versenyképesség növeléséhez és a térség szempontjából fontos, a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott célkitűzés szerinti gazdasági igényt elégít 

ki. 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

1. A projekt tartalmaz szektorok közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül, vagy  

2. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a Helyi 

Akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés. 

 

 

Egészségérték fejlesztése eszközbeszerzéssel 

Célterület azonosító: 1 025 758   

 

I. Terület alapú megközelítés 

- A pályázó székhelye/telephelye/lakhelye a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található, így a projektben megfogalmazott cél megvalósítása hozzájárul a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott helyi igények kielégítéséhez. 

II. Alulról építkező megközelítés 

- A kedvezményezett a Helyi Akciócsoport tervezési területén található települések 

valamelyikén aktív gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott 

gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

III. Innováció 

- A kedvezményezett a projekt megvalósításával olyan új terméket, vagy 

szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt. 

IV. Integrált és ágazatközi fellépések 

- A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez és a térség 

szempontjából fontos, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott 

célkitűzés szerinti gazdasági igényt elégít ki. 

 

 

Sportrendezvény támogatása 

Célterület azonosító: 1 018 314 

 

I. Terület alapú megközelítés 

- A pályázó székhelye/telephelye/lakhelye a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található, így a projektben megfogalmazott cél megvalósítása hozzájárul a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott helyi igények kielégítéséhez. 

II. Alulról építkező megközelítés 

- A kedvezményezett a Helyi Akciócsoport tervezési területén található települések 

valamelyikén aktív közösségi szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott 

közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

III. Integrált és ágazatközi fellépések 

- A projekt hozzájárul a jogosult településeken a társadalmi fejlődéshez és a térség 

szempontjából fontos, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott 

célkitűzés szerinti társadalmi igényt elégít ki. 

IV. Hálózatépítés és együttműködés 

- A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a Helyi 

Akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való 

együttműködés. 
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Térség hagyományainak ápolása 

Célterület azonosító: 1 018 321 

 

I. Terület alapú megközelítés 

- A pályázó székhelye/telephelye/lakhelye a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található, így a projektben megfogalmazott cél megvalósítása hozzájárul a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott helyi igények kielégítéséhez. 

II. Alulról építkező megközelítés 

- A kedvezményezett a Helyi Akciócsoport tervezési területén található települések 

valamelyikén aktív közösségi szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott 

közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

III. Integrált és ágazatközi fellépések 

- A projekt hozzájárul a jogosult településeken a társadalmi fejlődéshez és a térség 

szempontjából fontos, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott 

célkitűzés szerinti társadalmi igényt elégít ki. 

IV. Hálózatépítés és együttműködés 

- A projekt tartalmaz szektorok közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton 

belüli együttműködést a jogosult településeken belül, vagy 

- A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés. 

 

 

Helyi termékek piacra jutásának fejlesztése 

Célterület azonosító:  1 018 277 

 

I. Terület alapú megközelítés 

- A pályázó székhelye/telephelye/lakhelye a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található, így a projektben megfogalmazott cél megvalósítása hozzájárul a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott helyi igények kielégítéséhez. 

II. Köz- és magánszféra partnersége 

- A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szektorok (önkormányzati, gazdasági, civil) között, ágazatok között 

(pl. oktatás és vállalkozás fejlesztés összekapcsolása) vagy ágazaton belül (pl. 

helyi termékek kapcsán érdekelt szereplők), vagy azt a projekt megvalósítása során 

építi ki. 

III. Innováció 

- A kedvezményezett a projekt megvalósításával olyan új terméket, vagy 

szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt 

vagy, 

- A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, 

eljárást, új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz, vagy 

- A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, 

termékek, alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni. 

IV. Integrált és ágazatközi fellépések 

- A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági fejlődéshez, a 

versenyképesség növeléséhez és a térség szempontjából fontos, a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott célkitűzés szerinti gazdasági igényt 

elégít ki. 
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V. Hálózatépítés és együttműködés 

- A projekt tartalmaz szektorok közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton 

belüli együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

 

Külterületi földutak karbantartása, fejlesztése 

Célterület azonosító: 1 025 741 

 

I. Terület alapú megközelítés 

- A pályázó székhelye/telephelye/lakhelye a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található, így a projektben megfogalmazott cél megvalósítása hozzájárul a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott helyi igények kielégítéséhez. 

II. Köz- és magánszféra partnersége 

- A kedvezményezett a Helyi Akciócsoport tervezési területén található települések 

valamelyikén aktív közösségi szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott 

közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

III. Integrált és ágazatközi fellépések 

- A projekt hozzájárul a jogosult településeken a társadalmi fejlődéshez, a 

versenyképesség növeléséhez és a térség szempontjából fontos, a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott célkitűzés szerinti társadalmi igényt 

elégít ki. 

IV. Hálózatépítés és együttműködés 

A projekt tartalmaz szektorok közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

  

 

Civil szervezetek a biztonságért 

Célterület azonosító: 1 025 734 

 

I. Terület alapú megközelítés 

- A pályázó székhelye/telephelye/lakhelye a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található, így a projektben megfogalmazott cél megvalósítása hozzájárul a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott helyi igények kielégítéséhez. 

II. Alulról építkező megközelítés 

- A kedvezményezett a Helyi Akciócsoport tervezési területén található települések 

valamelyikén aktív közösségi szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott 

közösségi igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

III. Integrált és ágazatközi fellépések 

-  A projekt hozzájárul a jogosult településeken a társadalmi fejlődéshez és a térség 

szempontjából fontos, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott 

célkitűzés szerinti társadalmi igényt elégít ki. 

IV. Hálózatépítés és együttműködés 

- A projekt tartalmaz szektorok közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton 

belüli együttműködést a jogosult településeken belül. 
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Egészségügyi rendezvény 

Célterület azonosító: 1 025 727   

 

I. Terület alapú megközelítés 

- A pályázó székhelye/telephelye/lakhelye a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található, így a projektben megfogalmazott cél megvalósítása hozzájárul a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott helyi igények kielégítéséhez. 

II. Köz- és magánszféra partnersége 

- A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport tervezési területén 

található településeken működő szervezetekkel. Ez megvalósulhat szektorok 

(önkormányzati, gazdasági, civil) között, vagy ágazatok között (pl. oktatás és 

vállalkozás fejlesztés összekapcsolása) vagy ágazaton belül (pl. helyi termékek 

kapcsán érdekelt szereplők). 

III. Innováció 

- A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként elősegíti a térségben élők 

egészségtudatos életmódját, illetve a mozgásra való nevelést célozza. 

IV. Hálózatépítés és együttműködés 

- A projekt tartalmaz szektorok közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton 

belüli együttműködést a jogosult településeken belül, vagy 

- A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a Helyi 

Akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való 

együttműködés. 


