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Az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület a következő 

LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként 

 
 

Telephely, üzem építése, kialakítása, felújítása, fejlesztése 

Célterület azonosító: 1 026 605 

 

I. Területalapú megközelítés 

1,  A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő 

települések vonatkozásában olyan, a HVS-ben meghatározott témára irányul, amely 

közös hagyományokon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a 

települések fejlődése szempontjából fontos. 

2, A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek 

a LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

 II. Alulról építkező kezdeményezés 

3,  A kedvezményezett a HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi vagy gazdasági igények 

alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

4, A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy 

képzésen. 

 

III. Köz és magánszféra partnersége 

5, A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

 

 IV. Innováció 

8, A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg a helyi erőforrások, termékek 

alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni. 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

10,  A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 

fejlődéshez és az térség szempontjából fontos, a HVS-ben meghatározott gazdasági 

vagy társadalmi igényt elégít ki. 

 

 

Új tevékenység végzését lehetővé tevő, illetve versenyképességet javító eszközök és 

technológia vásárlása és beépítése mikro-, kisvállalkozások és őstermelők számára 

Célterület azonosító: 1 026 612 

 

 I. Területalapú megközelítés 

1,  A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő 

települések vonatkozásában olyan, a HVS-ben meghatározott témára irányul, amely 

közös hagyományokon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a 

települések fejlődése szempontjából fontos. 

2, A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

 LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 



 2 

II. Alulról építkező kezdeményezés 

3, A kedvezményezett a HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi vagy gazdasági igények 

alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

4, A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy 

képzésen. 

 

III. Köz és magánszféra partnersége 

5, A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

 

 IV. Innováció 

8, A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg a helyi erőforrások, termékek 

alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

10,  A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 

fejlődéshez és az térség szempontjából fontos, a HVS-ben meghatározott gazdasági 

vagy társadalmi igényt elégít ki. 

 

 

Térségi kiadvány készítése 

Célterület azonosító: 1 026 636 

 

 I. Területalapú megközelítés 

1,  A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő 

települések vonatkozásában olyan, a HVS-ben meghatározott témára irányul, amely 

közös hagyományokon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a 

települések fejlődése szempontjából fontos. 

 2, A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a     

 LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

 II. Alulról építkező kezdeményezés 

3,  A kedvezményezett a HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi vagy gazdasági igények 

alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

4, A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy 

képzésen. 

 

III. Köz és magánszféra partnersége 

5, A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 
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V. Integrált és ágazatközi fellépések 

10,  A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 

fejlődéshez és az térség szempontjából fontos, a HVS-ben meghatározott gazdasági 

vagy társadalmi igényt elégít ki. 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

14, A projekt tartalmaz szférák között és/vagy ágazatok között és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

 

Falusi boldoguláshoz és a munkához való visszatéréshez szükséges ismeretek oktatása 

Célterület azonosító: 1 026 629 

 

I. Területalapú megközelítés 

1,  A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő 

települések vonatkozásában olyan, a HVS-ben meghatározott témára irányul, amely 

közös hagyományokon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a 

települések fejlődése szempontjából fontos. 

 2, A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a     

 LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

 II. Alulról építkező kezdeményezés 

3,  A kedvezményezett a HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi vagy gazdasági igények 

alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

4, A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy 

képzésen. 

 

III. Köz és magánszféra partnersége 

5, A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

10, A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 

fejlődéshez és az térség szempontjából fontos, a HVS-ben meghatározott gazdasági 

vagy társadalmi igényt elégít ki. 

 

11, A projekt hozzájárul a HACS területén a kulturális, környezeti, épített örökségi 

értékeinek megőrzéséhez és újak teremtéséhez. 
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Civilszervezetek és önkormányzatok közhasznú tevékenységéhez szükséges eszközök 

beszerzése 

Célterület azonosító: 1 026 520 

 

II. Alulról építkező kezdeményezés 

3, A kedvezményezett a HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi vagy gazdasági igények 

alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

4, A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos , együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy 

képzésen. 

 

III. Köz és magánszféra partnersége 

5, A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

10, A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 

fejlődéshez és az térség szempontjából fontos, a HVS-ben meghatározott gazdasági 

vagy társadalmi igényt elégít ki. 

 

11, A projekt hozzájárul a HACS területén a kulturális, környezeti, épített örökségi 

értékeinek megőrzéséhez és újak teremtéséhez. 

 

 

Kisértékű projekt: Civilszervezetek eszköz, informatikai és ruhavásárlása 

Célterület azonosító: 1 026 582 

 

II. Alulról építkező kezdeményezés 

3,  A kedvezményezett a HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi vagy gazdasági igények 

alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

4,  A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy 

képzésen. 

 

III. Köz és magánszféra partnersége 

5, A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

10, A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 

fejlődéshez és az térség szempontjából fontos, a HVS-ben meghatározott gazdasági 

vagy társadalmi igényt elégít ki. 
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11, A projekt hozzájárul a HACS területén a kulturális, környezeti, épített örökségi 

értékeinek megőrzéséhez és újak teremtéséhez. 

 

 

A térség fejlődését és információ ellátottságát segítő szolgáltatások kialakítása 

Célterület azonosító: 1 026 575 

 

 I. Területalapú megközelítés 

1, A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a HVS-ben meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományokon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos. 

 2, A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a  

 LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

II. Alulról építkező kezdeményezés 

3, A kedvezményezett a HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi vagy gazdasági igények 

alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

4, A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy 

képzésen. 

 

IV. Innováció 

6, A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye 

szerinti települést vagy a HACS által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy 

szolgáltatást, vagy tevékenységet vezet be, amely a HVS-ben a térség igényei között 

szerepelt. 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 
10, A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 

fejlődéshez és az térség szempontjából fontos, a HVS-ben meghatározott gazdasági 

vagy társadalmi igényt elégít ki. 

 

11, A projekt hozzájárul a HACS területén a kulturális, környezeti, épített örökségi 

értékeinek megőrzéséhez és újak teremtéséhez. 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

       15, A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a 

HACS területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés. 

 

 

Hagyományőrző, kulturális, sport, gasztronómiai és ismeretterjesztő rendezvények 

Célterület azonosító: 1 026 599 

 

I. Területalapú megközelítés 

1, A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a HVS-ben meghatározott témára irányul, amely közös 
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hagyományokon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések 

fejlődése szempontjából fontos. 

2, A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a     

 LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

 

 II. Alulról építkező kezdeményezés 

3, A kedvezményezett a HACS településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a HVS-ben meghatározott közösségi vagy gazdasági igények 

alapján tervezi megvalósítani tevékenységét. 

4, A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy 

képzésen. 

 

III. Köz és magánszféra partnersége 

5, A kedvezményezett együttműködik a Helyi Akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

10, A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi 

fejlődéshez és az térség szempontjából fontos, a HVS-ben meghatározott gazdasági 

vagy társadalmi igényt elégít ki. 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

14, A projekt tartalmaz szférák között és/vagy ágazatok között és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

 

 

 

 

 


