
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 520
Helyi Akciócsoport:  Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Civilszervezetek és önkormányzatok közhasznú tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése
Vonatkozó HPME azonosító: 290a05
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi életminőség fejlesztése  

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Működő, bejegyzett civil szervezetek és önkormányzatok közhasznú tevékenységének támogatására, eszközfejlesztésére. Olyan eszközök,
berendezések és tárgyak vásárlására, mely a civilszervezetek és önkormányzatok közösségi életét, közösségi célú tevékenységét, közösségi
célú rendezvényeinek megvalósítását, annak minőségjavulását, a szervezetek információ ellátottságát segítik elő. Rendezvények
programjainak  lebonyolításához szükséges programszíntér építésére. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 3 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 3 100 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 9 540 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Önkormányzatok és olyan civil szervezetek, melyek már 2010. január 1. előtt is kerültek bejegyzésre, és székhelyük a Leader Egyesület
illetékességi területén van. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1
alkalommal részt vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős
támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt együttműködésben valósul meg.

V. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bodrog ; Felsőmocsolád ; Mezőcsokonya ; Mernye ; Várda ; Juta ; Csombárd ;

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;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer 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;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó szervezet Alapító okirat ügyfél által hitelesített másolata 20
A pályázó közhasznúnak minősülő tevékenységet
folytat

Alapító okirat és bejegyzést igazoló okirat ügyfél által
hitelesített másolata

20

A pályázó együttműködik más térségben működő
szervezetekkel

Együttműködési nyilatkozat 15

A fejlesztésnek helyt adó település lakosság száma Pályázati adatlap, KSH 2010. év adata 20
Rendelkezik már hasonló eszközökkel, létesítménnyel Pályázati adatlap és nyilatkozat 15
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Kormányrendeletek mellékletei alapján 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó szervezet 2009. január 1. előtt alakult 20
A pályázó szervezet 2009. január 1. - 2010. január  1. között alakult 15
A pályázó szervezet 2010. január 2-án vagy utána alakult 5
A pályázó közhasznúnak minősülő tevékenységet
folytat

igen 20

A pályázó közhasznúnak minősülő tevékenységet
folytat

nem 10

A pályázó együttműködik más térségben működő
szervezetekkel

1 együttműködő partner 0

A pályázó együttműködik más térségben működő
szervezetekkel

2 együtmműködő partner 5

A pályázó együttműködik más térségben működő
szervezetekkel

több, mint 2 együttműködő partner 15

A fejlesztésnek helyt adó település lakosság száma 500 alatt van 20
A fejlesztésnek helyt adó település lakosság száma 500-1000 fő között van 15
A fejlesztésnek helyt adó település lakosság száma 1000 felett van 10
Rendelkezik már hasonló eszközökkel, létesítménnyel igen, csak bővíteni, fejleszteni akar 10



Rendelkezik már hasonló eszközökkel, létesítménnyel nem 15
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Igen 10

A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Az üzemépület jogerős használatba vételi engedélyének kézhezvételével egyidőben a próbaüzem elindul. Amennyiben a próbaüzem adott
előírásnak megfelelően bármilyen okból nem tud elindulni, a technológia illetve az eszköz költsége nem kaphat támogatást, illetve az ezekre
jutó támogatási összeget vissza kell fizetni. Amennyiben a nyertes pályázó a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén
legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen
vagy képzésen, akkor a teljes támogatási összeg visszafizetésére kötelezett a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől számított 12
hónapon belül.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Bejegyzés helyét és idejét igazoló alapító okirat ügyfél által
hitelesített másolata. Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 582
Helyi Akciócsoport:  Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kisértékű projektek civilszervezetek eszköz, informatikai és ruha vásárlása
Vonatkozó HPME azonosító: 290a06
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi életminőség fejlesztés

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Olyan kisértékű informatikai eszközök, fellépőruhák és sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása, melyek működő, bejegyzett civil
szervezetek közösségi célú tevékenységét segítik.

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 Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 1 450 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS-sel
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől
számított 12 hónapon belül. Olyan civil szervezetek, melyek már 2010. január 1. előtt is kerültek bejegyzésre, és székhelyük a Leader Egyesület
illetékességi területén van. Minden esetben 2 árajánlat becsatolása szükséges.A kedvezményezett vállalja, hogy a projektet együttműködésben
valósítja meg. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Somogyaszaló ; Juta ; Somodor ;



VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
Informatikai eszközök vásárlása 
Sporteszközök és felszerelések vásárlása 
Civil egyesületek művészeti csoportjainak fellépőruha vásárlása 

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS
megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a teljes támogatási
összeg visszafizetésére kötelezett a jogerős támogatási határozat  kézhezvételétől számított 12 hónapon belül.     

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Bejegyzés helyét és idejét igazoló alapító okirat ügyfél által
hitelesített másolata. Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 575
Helyi Akciócsoport:  Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: A térség fejlődését és információ ellátottságát segítő szolgáltatások kialakítása 
Vonatkozó HPME azonosító: 290a07
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi életminőség fejlesztés

I. Fogalom magyarázat

A Leader térségi fejlesztő és szolgáltató központ, multifunkcionális, vidék- és projektfejlesztő, marketing, termékbemutató, képző, és
rendezvényközpont, kiállító és bemutatóhelyként működő többterű információs központ. Közhasznú térségi Portál: olyan termék és
szolgáltatás közvetítő felület, mely közhasznú információk megjelenítésével, dokumentum és képtárral, geocaching információkkal,
térinformatikai rendszer alkalmazásával segíti elő a térség gazdasági potenciáljának, turisztikai célpontjainak, önkormányzati, civil és gazdasági
szereplőinek bemutatását, és a tevékenységükhöz szükséges információkhoz jutását.

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe információellátottságot segítő szolgáltatásokra, az ehhez szükséges épület, és infrastruktúra kialakítására.  Térségi
fejlesztő és szolgáltató központ létrehozására, épületrész kialakítására, infrastrukturális fejlesztésére, funkcionális működéséhez szükséges
eszközöre, berendezések beszerzésére, a központ rendeltetés szerinti működtetésére.  Közhasznú térségi portál kialakítására, a szükséges
hardver és szoftver beszerzésére, fejlesztésére, funkcionális működéséhez szükséges eszközök berendezések beszerzésére, a portál
rendeltetés szerinti működtetésére.

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 20 000 000 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 20 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 31 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázat kiírásának időpontjában a településen nincs nyertes IKSZT pályázó. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER
támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül. A kedvezményezett
vállalja, hogy a projekt együttműködésben valósul meg.



V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Juta ; Alsóbogát ; Bodrog ; Csombárd ; Ecseny ; Edde ; Felsőmocsolád ; Hetes ; Magyaratád ; Magyaregres ; Mernye ; Mezőcsokonya
;

Osztopán ; Patalom ; Polány ; Somodor ; Somogyaszaló ; Somogyfajsz ; Somogygeszti ; Somogyjád ; Somogysárd ; Szentgáloskér ;
Újvárfalva ; Várda ;

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;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer 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;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó közhasznúnak minösülő tevékenységet
folytat

Alapító okirat és bejegyzést igazoló okirat ügyfél által
hitelesített másolata

20

A fejlesztés együttműködésben valósul meg Együttműködési nyilatkozatok 20
A fejlesztés hatása a HACS illetékeségi területén Pályázati adatlap és nyilatkozat 20
A nyújtott szolgáltatások közül legalább egy ingyenes
a térségben élők számára

Pályázati adatlap és nyilatkozat 10

A pályázó szervezet Alapító okirat és bejegyzést igazoló okirat ügyfél által
hitelesített másolata

20

A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Kormányrendeletek mellékletei alapján 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó közhasznúnak minösülő tevékenységet
folytat

igen 20

A pályázó közhasznúnak minösülő tevékenységet
folytat

nem 10

A fejlesztés együttműködésben valósul meg igen, több szervezettel és településsel 20
A fejlesztés együttműködésben valósul meg igen, több szervezettel 1 településről 15
A fejlesztés együttműködésben valósul meg igen, több településsel 10
A fejlesztés együttműködésben valósul meg csak 1 db szervezettel 0
A fejlesztés hatása a HACS illetékeségi területén 24 településre terjed ki 20
A fejlesztés hatása a HACS illetékeségi területén 12-23 településre terjed ki 10
A fejlesztés hatása a HACS illetékeségi területén kevesebb, mint 12 települést érint 0



A nyújtott szolgáltatások közül legalább egy ingyenes
a térségben élők számára

igen 10

A nyújtott szolgáltatások közül legalább egy ingyenes
a térségben élők számára

nem 0

A pályázó szervezet 2009. január 1. előtt alakult 20
A pályázó szervezet 2009. január 2. - 2010. január  1. között alakult 15
A pályázó szervezet 2010. január 2-án vagy azután alakult 10
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Igen 10

A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS
megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a teljes támogatási
összeg visszafizetésére kötelezett a jogerős támogatási határozat  kézhezvételétől számított 12 hónapon belül. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 599
Helyi Akciócsoport:  Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Hagyományőrző, kulturális, sport, gasztronómiai és ismeretterjesztő rendezvények
Vonatkozó HPME azonosító: 290a08
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi életminőség fejlesztés

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök vásárlására, a rendezvény lebonyolításához szükséges
sátrak, színpad bérlésére, kisértékű infrastruktúra fejlesztésére, fellépők díjazására, a résztvevők étkeztetésére.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 060 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt együttműködésben valósul meg.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Ecseny ; Felsőmocsolád ; Patalom ; Somodor ; Mezőcsokonya ; Mernye ; Magyaratád ; Várda ; Szentgáloskér ; Polány ; Somogyjád ;
Somogygeszti ; Somogyfajsz ; Somogyaszaló ; Újvárfalva ; Juta ; Alsóbogát ; Hetes ; Edde ; Csombárd ;

VI. Elszámolható kiadások



Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei
ai) anyagköltség, alapanyag költség. 
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;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) weboldal elkészítésének költségei.
c) infrastruktúra-fejlesztés: 
ca) tereprendezés;
cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz; 
e) takarítás 
f)  a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A rendezvény együttműködésben valósul meg Együttműködési megállapodás 20
A rendezvény programjában az akciócsoport
illetékességi területén élő és dolgozó előadók, alkotók,
csoportok szerepelnek

Együttműködési megállapodás 20

A rendezvény témája hagyományőrzés, kultúra, sport,
gasztronómia és ismeretterjesztés

Pályázati adatlap és nyilatkozat 20

A rendezvénynek helyt adó település lakosságszáma KSH 2010. év adatai alapján 20
A rendezvény szervezőjének székhelye, telephelye
vagy lakóhelye a HACS illetékességi területén van

Cégkivonat ügyfél által hitelesített másolata vagy
lakcímkártya másolata

10

A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Kormányrendeletek mellékletei alapján 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A rendezvény együttműködésben valósul meg a HACS területén lévő települések

együttműködésében (a 24 település, több mint 50%-
ának együttműködésében)

20

A rendezvény együttműködésben valósul meg több település együttműködésében 15
A rendezvény együttműködésben valósul meg a település együttműködés nélkül, maga valósítja meg

a programot
5

A rendezvény programjában az akciócsoport
illetékességi területén élő és dolgozó előadók, alkotók,
csoportok szerepelnek

a szereplők 25%-a, vagy több ilyen 20



A rendezvény programjában az akciócsoport
illetékességi területén élő és dolgozó előadók, alkotók,
csoportok szerepelnek

a szereplők 11%- 25%-áig ilyen 15

A rendezvény programjában az akciócsoport
illetékességi területén élő és dolgozó előadók, alkotók,
csoportok szerepelnek

a szereplők 10%-a, vagy kevesebb ilyen 10

A rendezvény témája hagyományőrzés, kultúra, sport,
gasztronómia és ismeretterjesztés

a fentiek közül legalább három 20

A rendezvény témája hagyományőrzés, kultúra, sport,
gasztronómia és ismeretterjesztés

a fentiek közül kettő 15

A rendezvény témája hagyományőrzés, kultúra, sport,
gasztronómia és ismeretterjesztés

A fentiek közül egy 10

A rendezvénynek helyt adó település lakosságszáma 500 fő alatt 20
A rendezvénynek helyt adó település lakosságszáma 500-1000 fő között 15
A rendezvénynek helyt adó település lakosságszáma 1000 fő felett 10
A rendezvény szervezőjének székhelye, telephelye
vagy lakóhelye a HACS illetékességi területén van

igen 10

A rendezvény szervezőjének székhelye, telephelye
vagy lakóhelye a HACS illetékességi területén van

nem 10

A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Igen 10

A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 605
Helyi Akciócsoport:  Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Telephely, üzem építése, kialakítása, felújítása, fejlesztése, mikro- és kisvállalkozások számára
Vonatkozó HPME azonosító: 290b01
Vonatkozó HPME megnevezése: A térség gazdasági fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építésre, felújításra, korszerűsítésre,
bővítésre, épületgépészetre, új épület kialakítására. A gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztésre; a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszköz- és technológia beszerzésre, beszerelésre, és üzembehelyezésre.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 24 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 24 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 79 700 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázó székhelye (telephelye), lakóhelye már 2010. január 1. előtt is a HACS illetékességi területén volt. Támogatható a 23/2007 (IV.17.)
FVM rendelet 21.§ alapján a 4 EUME üzemméret alatti gazdaságok. Nem támogatható 2004. évi XXXIV. tv 3.§ alapján meghatározott
középvállalkozás. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt
vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat
kézhezvételétől számított 12 hónapon belül. A kedvezményezett vállalja, hogy együttműködik a HACS településein működő szervezetekkel,
ágazatok között vagy ágazaton belül (legalább két partner).

V. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Alsóbogát ; Juta ; Mernye ; Mezőcsokonya ; Szentgáloskér ;

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;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer 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;
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
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Kormányrendeletek mellékletei alapján 10

A megvalósuló projekt által egy éven belül vállalt
munkahelyek száma 

Pályázati adatlap és nyilatkozat 10

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés hatására létrejött
új munkahelyeket a HACS illetékességi területén élő
munkavállalóval tölti be

Pályázati adatlap és nyilatkozat 20

A beruházás vagy fejlesztés esetén részleges
akadálymentesítés valósul meg

Tervdokumentáció 10

A létrejött beruházás következtében folyamatos
foglalkoztatás valósul meg

Pályázati adatlap és nyilatkozat 20

A HACS illetékességi területén bejegyzett vállalkozás
szolgáltatását veszi igénybe 

Pályázati adatlap és nyilatkozat 10

A beruházás megkezdésének időpontja, a határozat
kézhezvételét követő

Pályázati adatlap és nyilatkozat 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

igen 10



A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

nem 0

A megvalósuló projekt által egy éven belül vállalt
munkahelyek száma 

legalább 1 új munkahely létrejön 10

A megvalósuló projekt által egy éven belül vállalt
munkahelyek száma 

nem jön létre új munkahely 0

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés hatására létrejött
új munkahelyeket a HACS illetékességi területén élő
munkavállalóval tölti be

igen 20

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés hatására létrejött
új munkahelyeket a HACS illetékességi területén élő
munkavállalóval tölti be

nem hoz létre új munkahelyet 0

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés hatására létrejött
új munkahelyeket a HACS illetékességi területén élő
munkavállalóval tölti be

nem 10

A beruházás vagy fejlesztés esetén részleges
akadálymentesítés valósul meg

igen 10

A beruházás vagy fejlesztés esetén részleges
akadálymentesítés valósul meg

nem 5

A létrejött beruházás következtében folyamatos
foglalkoztatás valósul meg

igen 20

A létrejött beruházás következtében folyamatos
foglalkoztatás valósul meg

nem, csak szezonális 10

A HACS illetékességi területén bejegyzett vállalkozás
szolgáltatását veszi igénybe 

igen, két, a helyi akciócsoport illetékességi területén
bejegyzett vállalkozó szolgáltatását veszi igénybe

10

A HACS illetékességi területén bejegyzett vállalkozás
szolgáltatását veszi igénybe 

igen, egy, a helyi akciócsoport illetékességi területén
bejegyzett vállalkozó szolgáltatását veszi igénybe

5

A HACS illetékességi területén bejegyzett vállalkozás
szolgáltatását veszi igénybe 

nem vesz igénybe helyi vállalkozót a HACS
illetékességi területéről

0

A beruházás megkezdésének időpontja, a határozat
kézhezvételét követő

180 napnál kevesebb 20

A beruházás megkezdésének időpontja, a határozat
kézhezvételét követő

180 nap és 1 év között 10

A beruházás megkezdésének időpontja, a határozat
kézhezvételét követő

1 évnél több 5

VIII. Jogkövetkezmények

Az üzemépület jogerős használatba vételi engedélyének kézhezvételével egyidőben a próbaüzem elindul. Amennyiben a próbaüzem adott
előírásnak megfelelően bármilyen okból nem tud elindulni, a technológia illetve az eszköz költsége nem kaphat támogatást, illetve az ezekre
jutó támogatási összeget vissza kell fizetni. Amennyiben a nyertes pályázó a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén
legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen
vagy képzésen, akkor a teljes támogatási összeg visszafizetésére kötelezett a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől számított 12
hónapon belül.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Bejegyzést igazoló okirat ügyfél által hitelesített másolata.
Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 612
Helyi Akciócsoport:  Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Új tevékenység végzését lehetővé tevő, illetve versenyképességet javító eszközök és technológia vásárlása és

beépítése mikro-, kisvállalkozások és őstermelők számára.
Vonatkozó HPME azonosító: 290b02
Vonatkozó HPME megnevezése: A térségi gazdaság fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe mikro- és kisvállalkozások és őstermelők tevékenységéhez szükséges eszközök, gépek, berendezések,
technológiák vásárlására, beépítésére, beszerelésére, beüzemelésére.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 59 958 089
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Vállalkozás esetén székhelye (telephelye), őstermelő esetén lakcíme, már 2010. január 1. előtt is a HACS illetékességi területén volt.
Támogathatók a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 21. § alapján 4 EUME üzemméret alatti gazdaságok és a pályázat elbírálásánál figyelembe kell
venni a 14/2006 (II.16.) FVM-EüM-ICSSZEM rendelet előírásait is. Nem támogatható a 2004. évi XXXIV. tv 3.§ alapján meghatározott
középvállalkozás. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt
vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat
kézhezvételétől számított 12 hónapon belül. A kedvezményezett vállalja, hogy együttműködik a HACS településein működő szervezetekkel,
ágazatok között vagy ágazaton belül (legalább két partner). 



V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Alsóbogát ; Bodrog ; Hetes ; Juta ; Mezőcsokonya ; Polány ; Somogyfajsz ; Somogyjád ; Szentgáloskér ;

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;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer 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;
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
A megvalósuló projekt által vállalt munkahelyek száma Pályázati adatlap és nyilatkozat 20
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Kormányrendeletek mellékletei alapján 10

A fejlesztés hatására létrejött új munkahelyeket a
HACS illetékességi területén élő munkavállalóval tölti
be

Pályázati adatlap és nyilatkozat 20

A létrejött beruházás következtében folyamatos
foglalkoztatás valósul meg

Pályázati adatlap és nyilatkozat 20

A pályázó a HACS területén, már 2010. január 1. előtt
is székhellyel, telephellyel őstermelő és magánszemély
esetében lakhellyel rendelkezett

Cégkivonat vagy lakcímkártya ügyfél által hitelesített
másolata

10

A beruházás megkezdésének időpontja, a határozat
kézhezvételét követő 

Pályázati adatlap és nyilatkozat 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A megvalósuló projekt által vállalt munkahelyek száma 1 új munkehely létrejön 15
A megvalósuló projekt által vállalt munkahelyek száma legalább 2 új munkahely létrejön 20
A megvalósuló projekt által vállalt munkahelyek száma nem jön létre új munkahely 5
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

igen 10



A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

nem 0

A fejlesztés hatására létrejött új munkahelyeket a
HACS illetékességi területén élő munkavállalóval tölti
be

igen 20

A fejlesztés hatására létrejött új munkahelyeket a
HACS illetékességi területén élő munkavállalóval tölti
be

nem 10

A fejlesztés hatására létrejött új munkahelyeket a
HACS illetékességi területén élő munkavállalóval tölti
be

nem hoz létre új munkahelyet 0

A létrejött beruházás következtében folyamatos
foglalkoztatás valósul meg

igen 20

A létrejött beruházás következtében folyamatos
foglalkoztatás valósul meg

nem, csak szezonális 5

A pályázó a HACS területén, már 2010. január 1. előtt
is székhellyel, telephellyel őstermelő és magánszemély
esetében lakhellyel rendelkezett

igen 10

A pályázó a HACS területén, már 2010. január 1. előtt
is székhellyel, telephellyel őstermelő és magánszemély
esetében lakhellyel rendelkezett

nem 5

A beruházás megkezdésének időpontja, a határozat
kézhezvételét követő 

180 napnál kevesebb 20

A beruházás megkezdésének időpontja, a határozat
kézhezvételét követő 

180 nap és 1 év között 10

A beruházás megkezdésének időpontja, a határozat
kézhezvételét követő 

1 évnél több 5

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS
megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a teljes támogatási
összeg visszafizetésére kötelezett a jogerős támogatási határozat  kézhezvételétől számított 12 hónapon belül.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Bejegyzést igazoló okirat ügyfél által hitelesített másolata,
lakcímkártya másolata. Együttműködési megállapodás. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 629
Helyi Akciócsoport:  Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Falusi boldoguláshoz és a munkához való visszatéréshez szükséges ismeretek oktatása
Vonatkozó HPME azonosító: 290d04
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi humánerőforrás fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe az oktatási tevékenységre, a kapcsolattartásra, szervezési, utazási költségekre, valamint az ehhez kapcsolódó
eszközök beszerzésére, oktatók díjazására. A pályázat keretében a következő oktatási témakörökre vehető igénybe támogatás: gazdaság
élénkítés, marketing-kommunikáció, képesség és kompetencia fejlszetés, munkavállaláshoz szükséges jogi- és közgazdasági ismeretek,
gazdálkodási ismeretek.

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 7 398 000 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 7 398 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 73 980 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A szervezet székhelye már 2010. január 1. előtt is a HACS illetékességi területén volt. A kedvezményezett vállalja, hogy együttműködik a HACS
településein működő szervezetekkel, ágazatok között vagy ágazaton belül (legalább két partner).  A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt
LEADER támogatással történő megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS-sel kapcsolatos, együttműködést erősítő
személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, a jogerős támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Bodrog ; Ecseny ; Felsőmocsolád ; Patalom ; Somodor
;



Osztopán ; Mezőcsokonya ; Mernye ; Magyaregres ; Magyaratád ; Várda ; Szentgáloskér ; Polány ; Somogysárd ; Somogyjád ;
Somogygeszti ; Somogyfajsz ; Somogyaszaló ; Újvárfalva ; Juta ; Alsóbogát ; Hetes ; Edde ; Csombárd ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás: 
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsgával kapcsolatos díjak;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
c)a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Kormányrendeletek mellékletei alapján 10

A képzés a vállalkozók, vállalkozások és a civil
szervezetek illetve önkormányzatok
együttműködésével valósul meg

Együttműködési megállapodás 10

Oktatási tematika a pályázat beadásának időpontjában
rendelkezésre áll

Oktatási tematika csatolása a pályázathoz 10

A pályázó vagy együttműködő partnere rendelkezik az
oktatáshoz szükséges eszközökkel

Pályázati adatlap és meglevő eszközök listája 10

Az oktatás által éríntett helyszínek száma Együttműködési megállapodás és oktatási tematika 20
Hallgatók száma oktatásonként Pályázati adatlap és nyilatkozat 15
A pályázó vagy partnere székhellyel, telephellyel
rendelkezik a HACS illetékességi területén 

Ügyfél nyilatkozata 10

Az ügyfél vagy együttműködő partnerének
oktatásszervezési tapasztalatának időtartama

Pályázati adatlap és nyilatkozat 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

nem 0

A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

igen 10



A képzés a vállalkozók, vállalkozások és a civil
szervezetek illetve önkormányzatok
együttműködésével valósul meg

igen 10

A képzés a vállalkozók, vállalkozások és a civil
szervezetek illetve önkormányzatok
együttműködésével valósul meg

nem 5

Oktatási tematika a pályázat beadásának időpontjában
rendelkezésre áll

igen 10

Oktatási tematika a pályázat beadásának időpontjában
rendelkezésre áll

nem 0

A pályázó vagy együttműködő partnere rendelkezik az
oktatáshoz szükséges eszközökkel

igen 10

A pályázó vagy együttműködő partnere rendelkezik az
oktatáshoz szükséges eszközökkel

részben 5

A pályázó vagy együttműködő partnere rendelkezik az
oktatáshoz szükséges eszközökkel

nem 0

Az oktatás által éríntett helyszínek száma a HACS területén lévő települések 25%-án, vagy több
mint 25%-án valósul meg

20

Az oktatás által éríntett helyszínek száma több településen (de kevesebb mint 25%-án) valósul
meg

15

Az oktatás által éríntett helyszínek száma egy településen valósul meg 5
Hallgatók száma oktatásonként 1-5 között 5
Hallgatók száma oktatásonként 6-10 között 10
Hallgatók száma oktatásonként 10 felett 15
A pályázó vagy partnere székhellyel, telephellyel
rendelkezik a HACS illetékességi területén 

a pályázat beadásától számított 3-5 év között 5

A pályázó vagy partnere székhellyel, telephellyel
rendelkezik a HACS illetékességi területén 

a pályázat beadásától számított 2-3 év között 3

A pályázó vagy partnere székhellyel, telephellyel
rendelkezik a HACS illetékességi területén 

a pályázat beadásától számított több mint 5 éve 10

A pályázó vagy partnere székhellyel, telephellyel
rendelkezik a HACS illetékességi területén 

a pályázat beadásától számított kevesebb, mint 2 éve 0

Az ügyfél vagy együttműködő partnerének
oktatásszervezési tapasztalatának időtartama

1 évnél kevesebb 5

Az ügyfél vagy együttműködő partnerének
oktatásszervezési tapasztalatának időtartama

1-2 év között 10

Az ügyfél vagy együttműködő partnerének
oktatásszervezési tapasztalatának időtartama

több, mint 2 éves 15

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS
megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a teljes támogatási
összeg visszafizetésére kötelezett a jogerős támogatási határozat  kézhezvételétől számított 12 hónapon belül.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Bejegyzést igazoló okirat ügyfél által hitelesített másolata.
Oktatási tematika. A pályázó vagy együttműködő partnerének akkreditációs dokumentumának másolata. Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 636
Helyi Akciócsoport:  Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Térségi kiadvány készítése
Vonatkozó HPME azonosító: 290f03
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe olyan térségi kiadvány készítésére, amely mind a 24, a HACS illetékességi területén lévő településre vonatkozó
egységes megjelenésű és szerkezetű kiadvány, mely külső borítóját tekintve ugyanolyan, belül pedig különálló, cserélhető lapokon tartalmazza
az egyes településekre vonatkozó információkat. A külső borító a Helyi LEADER Egyesületre utal, a belső lapok pedig az egyes településekre
vonatkozó információkat tartalmazzák.

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 6 083 639 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 6 083 639 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 6 083 639
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A szervezet székhelye már 2010. január 1. előtt is a HACS illetékességi területén volt. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt
együttműködésben valósul meg.  

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bodrog ; Ecseny ; Felsőmocsolád ; Patalom ; Somodor ; Osztopán ; Mezőcsokonya ; Mernye ; Magyaregres ; Magyaratád ; Várda ;
Szentgáloskér ; Polány ; Somogysárd ; Somogyjád ; Somogygeszti ; Somogyfajsz ; Somogyaszaló ; Újvárfalva ; Juta ; Alsóbogát ;



Hetes ; Edde ; Csombárd ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
c) kiadványkészítés költségei: 
ca) adatgyűjtés költségei; 
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti); 
cc) szerkesztés költségei; 
cd) terjesztés költségei; 
ce) nyomdai költségek; 
cf) fotó és grafikai költségek; 
d) marketing tevékenység költségei: 
da) hirdetés költségei; 
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei; 
e) kapcsolattartás költségei: 
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi); 
eb) kommunikációs költség; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

Kormányrendeletek mellékletei alapján 10

Partnerség Együttműködési megállapodás 15
A pályázó vagy együttműködő partnere a feladat
ellátásához szükséges eszközökkel, technikai háttérrel
rendelkezik

Pályázati adatlap és nyilatkozat 15

A pályázó vagy együttműködő partnere
referenciamunkával rendelkezik

Az elkészített referenciaanyag egy csatolt példánya,
vagy nyilatkozat a referenciamunkákról

20

A pályázó vagy együttműködő partnerének lakhelye,
munkahelye, vagy telephelye az ÉKP illetékességi
területén van

Bejegyzést igazoló okirat ügyfél által hitelesített
másolata és lakcímkártya másolata 

20

Az elkészített kiadvány száma Pályázati adatlap és nyilatkozat 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

igen 10

A fejlesztés a 240/2006 (XI.30) Korm. rendelet
melléklete által meghatározott településeken, vagy a
kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007 (XI.17) Korm. Rendelet 2. számú
mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben valósul meg. 

nem 0

Partnerség a fejlesztést 1 partner bevonásával valósítja meg 0
Partnerség a fejlesztést több partner bevonásával valósítja meg 15
A pályázó vagy együttműködő partnere a feladat
ellátásához szükséges eszközökkel, technikai háttérrel
rendelkezik

igen 15



A pályázó vagy együttműködő partnere a feladat
ellátásához szükséges eszközökkel, technikai háttérrel
rendelkezik

részben 10

A pályázó vagy együttműködő partnere a feladat
ellátásához szükséges eszközökkel, technikai háttérrel
rendelkezik

nem 0

A pályázó vagy együttműködő partnere
referenciamunkával rendelkezik

igen 20

A pályázó vagy együttműködő partnere
referenciamunkával rendelkezik

nem 5

A pályázó vagy együttműködő partnerének lakhelye,
munkahelye, vagy telephelye az ÉKP illetékességi
területén van

igen, több, mint 5 éve 20

A pályázó vagy együttműködő partnerének lakhelye,
munkahelye, vagy telephelye az ÉKP illetékességi
területén van

igen, 3-5 év között 15

A pályázó vagy együttműködő partnerének lakhelye,
munkahelye, vagy telephelye az ÉKP illetékességi
területén van

igen, 3 évnél kevesebb 5

Az elkészített kiadvány száma 4000-5000 db között 5
Az elkészített kiadvány száma 5000 db felett 20
Az elkészített kiadvány száma 5000 db 15

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Bejegyzést igazoló okirat ügyfél által hitelesített másolata.
Együttműködési megállapodás.


