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A Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 

következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként 
 

 

Helyi és térségi rendezvények támogatása  

Célterület azonosító: 1 021 372 

 

1. A projekt megvalósítása együttműködés keretében valósul meg. 

2. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoportok településein működő 

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

megvalósítása során építi ki. 

3. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített 

örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

4. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése 

szempontjából fontos. 

 

 

Civil szervezetek erősítése  

Célterület azonosító: 1 021 389 

 

1. A projekt megvalósítása együttműködés keretében valósul meg. 

2. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített 

örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

3. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez 

és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági és társadalmi 

igényt elégít ki. 

4. A projekt szolgálja a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 

felzárkóztatását. 

5. A projekt olyan témára irányul, amely közös hagyományokon, adottságokon alapul, 

vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése szempontjából fontos. 

 

 

Kisértékű rendezvények támogatása  

Célterület azonosító: 1 021 396  

 

1. A projekt megvalósítása együttműködés keretében valósul meg. 

2. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoportok településein működő 

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

megvalósítása során építi ki. 

3. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített 

örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

4. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése 

szempontjából fontos. 
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Tanulmányok elkészítése  

Célterület azonosító: 1 026 261 

 

1. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez 

és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági és társadalmi 

igényt elégít ki. 

2. A projekt szolgálja a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 

felzárkóztatását. 

3. A projekt olyan témára irányul, amely közös hagyományokon, adottságokon alapul, 

vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejlődése szempontjából fontos. 

4. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését. 

5. A projekt megvalósítása során új technológiát, módszert, eljárást, új termelési, 

előállítási folyamatot alkalmaz. 

 

 

Helyi vállalkozások és őstermelők támogatása  

Célterület azonosító: 1 021 426 

 

1. A projekt megvalósítása együttműködés keretében valósul meg. 

2. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoportok településein működő 

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

megvalósítása során építi ki. 

3. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését. 

4. A projekt megvalósítása során új technológiát, módszert, eljárást, új termelési, 

előállítási folyamatot alkalmaz. 

5. A projekt elősegíti a hálózat-szerű rendszerek kialakítását, a gazdasági 

együttműködések erősítését. 

6. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését. 

 

 

Térségi turisztikai szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű 

területeken 

Célterület azonosító: 1 021 433  

 

1. A projekt megvalósítása együttműködés keretében valósul meg. 

2. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoportok településein működő 

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

megvalósítása során építi ki. 

3. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését. 

4. A projekt megvalósítása során új technológiát, módszert, eljárást, szolgáltatást, új 

termelési, előállítási folyamatot alkalmaz. 

5. A projekt elősegíti a hálózat-szerű rendszerek kialakítását, a gazdasági 

együttműködések erősítését. 

6. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését. 

7. A projekt hozzájárul a közösségi vagy turisztikai igények kielégítéséhez. 
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Térségi mikrovállalkozások eszközfejlesztésének támogatása  

Célterület azonosító: 1 021 464  

 

1. A projekt megvalósítása együttműködés keretében valósul meg. 

2. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoportok településein működő 

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

megvalósítása során építi ki. 

3. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését. 

4. A projekt megvalósítása során új technológiát, módszert, eljárást, új termelési, 

előállítási folyamatot alkalmaz. 

5. A projekt elősegíti a hálózat-szerű rendszerek kialakítását, a gazdasági 

együttműködések erősítését. 

6. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését. 

 


