
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 372
Helyi Akciócsoport:  Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Helyi és térségi rendezvények támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 520c01 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi életminőség javítása 

I. Fogalom magyarázat

Térségi szintű rendezvény: olyan rendezvény, ahol több település bemutatása megjelenik a rendezvényen, a települések önkormányzatainak,
civil szervezeteinek, vállalkozóinak partnerségével.

II. Támogatás vehető igénybe

A Közép-Nyírségért és Rétközért VKE Helyi Akciócsoport területén együttműködést elősegítő, identitástudatot növelő rendezvények
megvalósítására: falunapok, vidékfejlesztési napok, szántóversenyek, fesztiválok, kulturális és hagyományőrző programok megrendezésére. 

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 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 0 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 100
Non-profit szervezetek 0 100
Egyházi jogi személy 0 100
Egyéni vállalkozó 0 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65

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

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A fejlesztés kizárólag együttműködés keretében valósulhat meg. Mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél akkor jogosult pályázat benyújtására, ha
a pályázati felhívás megjelenése előtt rendelkezik a LEADER HACS illetékességi területén székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel
rendelkezik.

V. Jogosult települések



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

Apagy ; Baktalórántháza ; Berkesz ; Besenyőd ; Beszterec ; Demecser ; Gégény ; Kemecse ; Kék ; Laskod ; Levelek ; Magy ;
Nagyhalász ; Nyírbogdány ; Nyíribrony ; Nyírjákó ; Nyírkarász ; Nyírkércs ; Nyírmada ; Nyírparasznya ; Nyírtét ; Nyírtass ; Ófehértó ;
Őr ; Petneháza ; Pusztadobos ; Ramocsaháza ; Rohod ; Székely ; Tiszarád ; Tiszatelek ; Vaja ; Vasmegyer ;

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);
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;)
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
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)
Tűzijáték költsége

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Térségi szintű rendezvény esetén Együttműködési megállapodás 30
Több helyi szervezet együttműködésében megvalósuló
fejlesztés 

Együttműködési megállapodás 10

A rendezvény helyszínéül szolgáló épület, terület
akadálymentesítése megoldott 

Pályázat alapján 10

A programon fellépő helyi és térségi szereplők száma Programtervezet alapján 10
A rendezvény időtartama Programtervezet alapján 10
Településeket bemutató kiállító sátrak Programtervezet alapján 20
A fejlesztés a helyi igények alapján hagyományos,
legalább egyszer már megrendezésre kerülő
rendezvény szervezésére irányul. 

Az előző rendezvény megvalósítását alátámasztó
dokumentum (program vagy meghívó vagy támogató
dokumentum) 

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Térségi szintű rendezvény esetén 10  vagy annál több település 30
Térségi szintű rendezvény esetén 5-9 település 20
Térségi szintű rendezvény esetén 1-4 település 10
Térségi szintű rendezvény esetén Nem 0
Több helyi szervezet együttműködésében megvalósuló
fejlesztés 

Igen 10

Több helyi szervezet együttműködésében megvalósuló
fejlesztés 

Nem 0



A rendezvény helyszínéül szolgáló épület, terület
akadálymentesítése megoldott 

Igen, teljes 10

A rendezvény helyszínéül szolgáló épület, terület
akadálymentesítése megoldott 

Igen, részleges 5

A rendezvény helyszínéül szolgáló épület, terület
akadálymentesítése megoldott 

Nem 0

A programon fellépő helyi és térségi szereplők száma 10 fölötti 10
A programon fellépő helyi és térségi szereplők száma 8-10 közötti 8
A programon fellépő helyi és térségi szereplők száma 5-7 közötti 5
A programon fellépő helyi és térségi szereplők száma 5 alatti 0
A rendezvény időtartama Többnapos (napi átlag 8 óra) 10
A rendezvény időtartama Egynapos (napi átlag 8 óra) 5
A rendezvény időtartama Kevesebb, mint 8 óra 0
Településeket bemutató kiállító sátrak 10  vagy annál több település 20
Településeket bemutató kiállító sátrak 5-9 település 10
Településeket bemutató kiállító sátrak 1-4 település 5
Településeket bemutató kiállító sátrak Nem 0
A fejlesztés a helyi igények alapján hagyományos,
legalább egyszer már megrendezésre kerülő
rendezvény szervezésére irányul. 

Igen 10

A fejlesztés a helyi igények alapján hagyományos,
legalább egyszer már megrendezésre kerülő
rendezvény szervezésére irányul. 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

- 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás, programtervezet a
Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által készített formanyomtatványokon 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 389
Helyi Akciócsoport:  Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Civil szervezetek erősítése
Vonatkozó HPME azonosító: 520a02
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi életminőség javítása.

I. Fogalom magyarázat

.

II. Támogatás vehető igénybe

Civil szervezetek működésének elősegítése, tevékenységének bővítésének támogatására, székhely, telephely kialakítására, bővítésére,
felújítására. Tevékenységhez köthető eszköz és tradícionális eszközök beszerzésére.

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 6 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 0 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 0 100
Egyházi jogi személy 0 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 40 000 000 forintösszeg, egyéb területen 0
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Marketing kiadások önállóan nem támogathatók. A projektet együttműködésben kell megvalósítani.

V. Jogosult települések

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

Apagy ; Baktalórántháza ; Berkesz ; Besenyőd ; Beszterec ; Demecser ; Gégény ; Kemecse ; Kék ; Laskod ; Levelek ; Magy ;
Nagyhalász ; Nyírbogdány ; Nyíribrony ; Nyírjákó ; Nyírkarász ; Nyírkércs ; Nyírmada ; Nyírparasznya ; Nyírtét ; Nyírtass ; Ófehértó ;
Őr ; Petneháza ; Pusztadobos ; Ramocsaháza ; Rohod ; Székely ; Tiszarád ; Tiszatelek ; Vaja ; Vasmegyer ;



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;
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;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást vagy/illetve a környezettudatosság
alapelemeit. 

Pályázat/tervdokumentáció alapján 10

Minőség- és környezetirányítási rendszerek,
szabványok alkalmazásra kerülnek. 

Pályázat alapján 10



A beruházással érintett épületek akadálymentesítése
is megtörténik a beruházás során. 

Pályázat/tervdokumentáció alapján 10

A fejlesztés partnerségben valósul meg. Együttműködési megállapodás 20
A beruházás tartalmaz tradícionális eszközbeszerzést
vagy tradícionális eszközöket bemutató épület
felújítására irányul. 

Pályázat alapján 20

A fejlesztés kapcsolódik más projekthez. Nyilatkozat a fejlesztés más projekthez való
kapcsolódásáról 

10

A fejlesztés eredményeként
munkahelyteremtés/megőrzés történik. 

Pályázat alapján 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást vagy/illetve a környezettudatosság
alapelemeit. 

Igen 10

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást vagy/illetve a környezettudatosság
alapelemeit. 

Nem 0

Minőség- és környezetirányítási rendszerek,
szabványok alkalmazásra kerülnek. 

Igen 10

Minőség- és környezetirányítási rendszerek,
szabványok alkalmazásra kerülnek. 

Nem 0

A beruházással érintett épületek akadálymentesítése
is megtörténik a beruházás során. 

Igen, teljes 10

A beruházással érintett épületek akadálymentesítése
is megtörténik a beruházás során. 

Nem 0

A beruházással érintett épületek akadálymentesítése
is megtörténik a beruházás során. 

Igen, részleges 5

A fejlesztés partnerségben valósul meg. 2 vagy 3 együttműködés 10
A fejlesztés partnerségben valósul meg. 4 vagy annál több együttműködés 20
A fejlesztés partnerségben valósul meg. 1 együttműködés 0
A beruházás tartalmaz tradícionális eszközbeszerzést
vagy tradícionális eszközöket bemutató épület
felújítására irányul. 

Igen 20

A beruházás tartalmaz tradícionális eszközbeszerzést
vagy tradícionális eszközöket bemutató épület
felújítására irányul. 

Nem 0

A fejlesztés kapcsolódik más projekthez. Igen 10
A fejlesztés kapcsolódik más projekthez. Nem 0
A fejlesztés eredményeként
munkahelyteremtés/megőrzés történik. 

Munkahelyteremtés történik 20

A fejlesztés eredményeként
munkahelyteremtés/megőrzés történik. 

Munkahely teremtés/megőrzés nem történik 0

A fejlesztés eredményeként
munkahelyteremtés/megőrzés történik. 

Munkahely megőrzése történik 10

VIII. Jogkövetkezmények

Ha nem teljesíti a pályázatban vállalt munkahelyteremtést vagy munkahely megőrzést az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követő 3. évben,
akkor a kifizetett támogatási összeg 3%/fő visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás a Közép-Nyírségért és Rétközért
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által előírt formanyomtatványokon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 396
Helyi Akciócsoport:  Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Kisértékű rendezvények támogatása 
Vonatkozó HPME azonosító: 520c03 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi életminőség javítása 

I. Fogalom magyarázat

Életminőség javítása érdekében szervezett közösségi rendezvények: szabadidős - és sport, munkaerőpiaci, egészséges életmódra nevelő,
infokommunikációs, tradícionális, környezetvédelmi, innovációs, megújuló energiával kapcsolatos, kulturális rendezvények, programok 

II. Támogatás vehető igénybe

A Közép-Nyírségért és Rétközért Helyi Akciócsoport területén élők életminőségének javítása érdekében szervezett közösségi rendezvények
támogatására. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 50 000 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 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 0 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 100
Non-profit szervezetek 0 100
Egyházi jogi személy 0 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Egyéni vállalkozó 0 65

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

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A projekt együttműködés keretében valósulhat meg. Mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél akkor jogosult pályázat benyújtására, ha a pályázati
felhívás megjelenése előtt rendelkezik a Közép-Nyírségért és Rétközért LEADER HACS illetékességi területén székhellyel, telephellyel, vagy
fiókteleppel rendelkezik.  

V. Jogosult települések



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

Apagy ; Baktalórántháza ; Berkesz ; Beszterec ; Demecser ; Gégény ; Kemecse ; Kék ; Laskod ; Levelek ; Magy ; Nagyhalász ;
Nyírbogdány ; Nyíribrony ; Nyírjákó ; Nyírkarász ; Nyírkércs ; Nyírmada ; Nyírparasznya ; Nyírtass ; Nyírtét ; Ófehértó ; Őr ; Petneháza

;
Pusztadobos ; Ramocsaháza ; Rohod ; Székely ; Tiszarád ; Tiszatelek ; Vaja ; Vasmegyer ; Besenyőd ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; 
eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 
étel -, italfogyasztás; 
kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (szerkesztés költségei; terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;) 
anyagköltség, alapanyag költség.  

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás, programtervezet a
Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által előírt formanyomtatványokon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 261
Helyi Akciócsoport:  Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Tanulmányok
Célterület megnevezése: Tanulmányok elkészítése 
Vonatkozó HPME azonosító: 520e04 
Vonatkozó HPME megnevezése: Fenntartható fejlődés támogatása 

I. Fogalom magyarázat

.

II. Támogatás vehető igénybe

A Közép-Nyírségért és Rétközért Helyi Akciócsoport területén meglévő megújuló energiaforrások kiaknázásának lehetőségeit; befektetési
lehetőségeket feltáró; turisztikai vonzerők állapotfelmérését elvégző és azok fejlesztési lehetőségeit tartalmazó tanulmányok elkészítésére. 

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 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 0 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 85
Non-profit szervezetek 0 85

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg, egyéb területen 0
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Az elkészült tanulmány nyilvánosságának biztosítása a Közép-Nyírségért és Rétközért Helyi Akciócsoport honlapján keresztül. A projekt
együttműködésben valósulhat meg.

V. Jogosult települések

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

Apagy ; Baktalórántháza ; Berkesz ; Besenyőd ; Beszterec ; Demecser ; Gégény ; Kemecse ; Kék ; Laskod ; Levelek ; Magy ;
Nagyhalász ; Nyírbogdány ; Nyíribrony ; Nyírjákó ; Nyírkarász ; Nyírkércs ; Nyírmada ; Nyírparasznya ; Nyírtass ; Nyírtét ; Ófehértó ;
Őr ; Petneháza ; Pusztadobos ; Ramocsaháza ; Rohod ; Tiszarád ; Székely ; Vasmegyer ; Tiszatelek ; Vaja ;



VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) szükségletfelmérések, tanulmányok, előkészítő tanulmányok;
b) a Vhr. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott a Vhr 3. számú mellékletében szereplő elszámolható kiadások az ott meghatározott mértékig.
Kivétel az alábbi költségek:  
ba) 74.14.13.0 Marketing célú üzletviteli tanácsadás;
bb) 74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás;
bc) 74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás;
bd) 74.14.16.0 PR célú üzletviteli tanácsadás;
be) 74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás;
bf) 74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás;
bg) 74.20.2 Építészeti szolgáltatás;
bh) 74.20.4 Integrált mérnöki szolgáltatás;
bi) 74.20.6 Építési projekt vezetése;
bj) 74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés;
d) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Adatbázis létrehozásának költségei

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó referenciákkal rendelkezik. Referencia 20
Több települést érintő tanulmány. Pályázat alapján. 30
A projekt partnerségben valósul meg. Együttműködési megállapodás 20
Megújuló energiaforrások kiaknázását elősegítő
tanulmány. 

Pályázat alapján 20

Szakértők bevonásával készülő tanulmány. Szakértő nyilatkozata, hogy részt vesz a tanulmány
elkészítésében és szakirányú végzettségét igazoló
dokumentum másolata.

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó referenciákkal rendelkezik. Nem 0
A pályázó referenciákkal rendelkezik. Igen 20
Több települést érintő tanulmány. 10 vagy felette 30
Több települést érintő tanulmány. 5-9 között 15
Több települést érintő tanulmány. 5 alatti 0
A projekt partnerségben valósul meg. 1 együttműködés 0
A projekt partnerségben valósul meg. 4 vagy annál több együttműködés 20
A projekt partnerségben valósul meg. 2 vagy 3 együttműködés 10
Megújuló energiaforrások kiaknázását elősegítő
tanulmány. 

Igen 20

Megújuló energiaforrások kiaknázását elősegítő
tanulmány. 

Nem 0

Szakértők bevonásával készülő tanulmány. Igen 10
Szakértők bevonásával készülő tanulmány. Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Közzétételi nyilatkozat a Közép-Nyírségért és Rétközért VKE
HACS honlapján történő publikációról Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által előírt formanyomtatványokon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 426
Helyi Akciócsoport:  Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi vállalkozások és őstermelők támogatása 
Vonatkozó HPME azonosító: 520b05 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi vállalkozások fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

A helyi termékek díjmentes megjelenése: a helyi termékek forgalmazásáért, kereskedelméért, megjelenéséért a pályázó nem kérhet semmilyen
díjat a helyi terméket előállítótól, beszállítótól. 

II. Támogatás vehető igénybe

Helyi termékek előállításával, feldolgozásával, kereskedelmével foglalkozó helyi gazdasági szereplők tevékenységének elindítására, meglévők
fejlesztésére, piacra jutásának elősegítésére és olyan mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása, akik vállalják, hogy a beruházáshoz
kapcsolódóan ingyenes rendezvényt szerveznek a térség lakosságának az alábbi témakörökben: környezettudatos szemlélet, egészséges
életmód, új, innovatív technológiák, épített-vidéki örökség megőrzése, K+F, hagyományőrzés. 

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 30 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 0 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Egyéni vállalkozó 0 65
Őstermelő 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 325 000 000 forintösszeg, egyéb területen 0
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A rendezvény elszámolható költsége maximum 300.000 Ft lehet. Helyi termék kereskedelmével foglalkozó pályázónak a támogatásból
fejlesztett kereskedelmi egységben biztosítania kell a helyi termékek díjmentes megjelenését. A pályázó vállalja, hogy a támogatással
fejlesztett terméket és/vagy szolgáltatást a Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által készített adatbázisban
megjeleníti. Az őstermelők csak a helyi termékek előállításával, feldolgozásával, kereskedelmével kapcsolatos tevékenységek elindítására,
meglévők fejlesztésére, piacra jutásának elősegítésére pályázhatnak. Marketing kiadások önállóan nem támogathatók. Induló vállalkozás
támogatható.Mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél akkor jogosult pályázat benyújtására, ha a pályázati felhívás megjelenése előtt rendelkezik
a Közép-Nyírségért és Rétközésrt LEADER HACS illetékességi területén székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik. 



V. Jogosult települések

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

Apagy ; Baktalórántháza ; Berkesz ; Besenyőd ; Beszterec ; Demecser ; Gégény ; Kemecse ; Kék ; Laskod ; Levelek ; Magy ;
Nagyhalász ; Nyírbogdány ; Nyíribrony ; Nyírjákó ; Nyírkarász ; Nyírkércs ; Nyírmada ; Nyírparasznya ; Nyírtass ; Nyírtét ; Ófehértó ;
Őr ; Petneháza ; Pusztadobos ; Ramocsaháza ; Rohod ; Székely ; Tiszarád ; Tiszatelek ; Vaja ; Vasmegyer ;

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;
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;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
szórólap költsége
étel - és italfogyasztás
anyagköltség, alapanyag költség



fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; 
eszközbérlés költségei; 

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Együttműködő partnerek száma (a pályázón kívül). Együttműködési megállapodás 20
A fejlesztés munkahelyteremtéssel, vagy
munkahelymegőrzéssel jár. 

Pénzügyi terv alapján 20

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást vagy/illetve a környezettudatosság
alapelemeit. 

Pályázat/tervdokumentáció alapján 10

A fejlesztés eredményeképpen új helyi termék vagy
szolgáltatás jön létre a pályázó megvalósításában. 

Pályázat alapján 20

A pályázó típusa szerint Őstermelőnél őstermelői igazolvány egyszerű
másolata, pénzügyi terv alapján

20

A fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma. KSH adatai alapján (2010. évi.) 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Együttműködő partnerek száma (a pályázón kívül). 3 vagy annál több partner 20
Együttműködő partnerek száma (a pályázón kívül). 2 partner 10
Együttműködő partnerek száma (a pályázón kívül). 1 partner 0
A fejlesztés munkahelyteremtéssel, vagy
munkahelymegőrzéssel jár. 

Igen, egy vagy több fő számára jelent új munkahely
létrehozását. 

20

A fejlesztés munkahelyteremtéssel, vagy
munkahelymegőrzéssel jár. 

Igen, egy vagy több fő számára jelenti a munkahely
megtartását 

10

A fejlesztés munkahelyteremtéssel, vagy
munkahelymegőrzéssel jár. 

Nem jár sem munkahelyteremtéssel, sem
munkahelymegőrzéssel 

0

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást vagy/illetve a környezettudatosság
alapelemeit. 

Igen 10

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást vagy/illetve a környezettudatosság
alapelemeit. 

Nem 0

A fejlesztés eredményeképpen új helyi termék vagy
szolgáltatás jön létre a pályázó megvalósításában. 

Igen 20

A fejlesztés eredményeképpen új helyi termék vagy
szolgáltatás jön létre a pályázó megvalósításában. 

Nem 0

A pályázó típusa szerint Őstermelő, egyéni vállalkozó 20
A pályázó típusa szerint Mikrovállalkozás 10
A pályázó típusa szerint Kis- és középvállalkozás 0
A fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma. 3000 fő és alatti település 10
A fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma. 3000 fő feletti település 5

VIII. Jogkövetkezmények

Ha a pályázó nem teljesíti a pályázatban vállalt munkahely teremtést vagy munkahely megőrzést az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követő
3. évben, akkor a kifizetett támogatási összeg 3%/fő visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás a Közép-Nyírségért és Rétközért
Helyi Akciócsoporttal  a Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által előírt formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 433
Helyi Akciócsoport:  Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Térségi turisztikai szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű területeken 
Vonatkozó HPME azonosító: 520b06 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

.

II. Támogatás vehető igénybe

Az ÚMVP III. tengely "Turisztikai tevékenység ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" jogszabályban nem támogatható
települési egyéb szálláshelyek, falusi szálláshelyek, kemping létrehozására, fejlesztésére, felújítására, bővítésére.  

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 30 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 0 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Egyéni vállalkozó 0 65
Magánszemély 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 60 000 000 forintösszeg, egyéb területen 0
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett szolgáltatást a Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által
készített adatbázisban megjeleníti.Mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél akkor jogosult pályázat benyújtására, ha a pályázati felhívás
megjelenése előtt rendelkezik a Közép-Nyírségért és Rétközért LEADER HACS illetékességi területén székhellyel, telephellyel, vagy
fiókteleppel rendelkezik.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Apagy ; Baktalórántháza ; Berkesz ; Besenyőd ;
Beszterec ; Demecser ; Gégény ; Kemecse ; Kék ;



Laskod ; Levelek ; Magy ; Nagyhalász ; Nyírbogdány ; Nyíribrony ; Nyírjákó ; Nyírkarász ; Nyírkércs ; Nyírmada ; Nyírparasznya ;
Nyírtass ; Nyírtét ; Ófehértó ; Őr ; Petneháza ; Pusztadobos ; Ramocsaháza ; Rohod ; Székely ; Tiszarád ; Tiszatelek ; Vaja ;
Vasmegyer ;

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;
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;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Színpad és nézőtér kialakítása

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám



Együttműködő partnerek száma (a pályázón kívül). Együttműködési megállapodás 20
A szolgáltatás elérhetősége (nyitvatartása) egy évben. Pályázat alapján 20
A fejlesztés munkahelyteremtéssel, vagy
munkahelymegőrzéssel jár. 

Pénzügyi terv alapján 20

A fejlesztés eredményeképpen új szolgáltatás/termék
jön létre a pályázó megvalósításában. 

Pályázat alapján 10

A beruházás során akadálymentesítésre sor kerül
vagy a fejlesztés helyszíne akadálymentesített. 

Tervdokumentáció/nyilatkozat alapján 10

Minőség- és környezetirányítási rendszerek a
települési egyéb szálláshely esetében. 

Nyilatkozat, vagy meglévő esetén bizonyító erejű
dokumentum 

20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Együttműködő partnerek száma (a pályázón kívül). 1 partner 0
Együttműködő partnerek száma (a pályázón kívül). 3, vagy annál több partner 20
Együttműködő partnerek száma (a pályázón kívül). 2 partner 10
A szolgáltatás elérhetősége (nyitvatartása) egy évben. Legalább 9 hónap 20
A szolgáltatás elérhetősége (nyitvatartása) egy évben. Legalább 3 hónap, legfeljebb 8 hónap 10
A szolgáltatás elérhetősége (nyitvatartása) egy évben. 3 hónapnál kevesebb 0
A fejlesztés munkahelyteremtéssel, vagy
munkahelymegőrzéssel jár. 

Igen, egy vagy több fő számára jelent új munkahely
létrehozását. 

20

A fejlesztés munkahelyteremtéssel, vagy
munkahelymegőrzéssel jár. 

Igen, egy vagy több fő számára jelenti a munkahely
megtartását 

10

A fejlesztés munkahelyteremtéssel, vagy
munkahelymegőrzéssel jár. 

Nem jár sem munkahelyteremtéssel, sem
munkahelymegőrzéssel 

0

A fejlesztés eredményeképpen új szolgáltatás/termék
jön létre a pályázó megvalósításában. 

Igen 10

A fejlesztés eredményeképpen új szolgáltatás/termék
jön létre a pályázó megvalósításában. 

Nem 0

A beruházás során akadálymentesítésre sor kerül
vagy a fejlesztés helyszíne akadálymentesített. 

A fejlesztés során megoldásra kerül. 10

A beruházás során akadálymentesítésre sor kerül
vagy a fejlesztés helyszíne akadálymentesített. 

A fejlesztés helyszíne akadálymentesített. 5

A beruházás során akadálymentesítésre sor kerül
vagy a fejlesztés helyszíne akadálymentesített. 

Nincs, és nem is kerül megoldásra 0

Minőség- és környezetirányítási rendszerek a
települési egyéb szálláshely esetében. 

A minőség- és környezetirányítási rendszer fejlesztés
során kerül bevezetésre 

20

Minőség- és környezetirányítási rendszerek a
települési egyéb szálláshely esetében. 

A minőség- és környezetirányítási rendszer  10

Minőség- és környezetirányítási rendszerek a
települési egyéb szálláshely esetében. 

Jelenleg nincs, és a fejlesztéssel sem kerül
bevezetésre 

0

VIII. Jogkövetkezmények

Ha a pályázó nem teljesíti a pályázatban vállalt munkahely teremtést vagy munkahely megőrzést az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követő
3. évben, akkor a kifizetett támogatási összeg 3%/fő visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás a Közép-Nyírségért és Rétközért
Helyi Akciócsoporttal a Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által előírt formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 464
Helyi Akciócsoport:  Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Térségi mikrovállalkozások eszközfejlesztésének támogatása 
Vonatkozó HPME azonosító: 520b07 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi vállalkozások fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

.

II. Támogatás vehető igénybe

Mikrovállalkozások és egyéni vállalkozók fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, valamint tradícionális eszközök, kiadványok, szórólap 

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 999 999 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 0 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Egyéni vállalkozó 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 38 000 000 forintösszeg, egyéb területen 0
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Induló vállalkozás támogatható. A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket és/vagy szolgáltatást a Közép-Nyírségért és
Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által készített adatbázisban megjeleníti.Mikro-, kis- és középvállalkozás ügyfél akkor jogosult
pályázat benyújtására, ha a pályázati felhívás megjelenése előtt rendelkezik a Közép-Nyírségért és Rétközért LEADER HACS illetékességi
területén székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik.

V. Jogosult települések

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

Baktalórántháza ; Berkesz ; Besenyőd ; Beszterec ; Demecser ; Gégény ; Kemecse ; Kék ; Laskod ; Levelek ; Magy ; Nagyhalász ;



Nyírbogdány ; Apagy ; Nyíribrony ; Nyírjákó ; Nyírkarász ; Nyírkércs ; Nyírmada ; Nyírparasznya ; Nyírtass ; Nyírtét ; Ófehértó ; Őr ;
Petneháza ; Pusztadobos ; Ramocsaháza ; Rohod ; Székely ; Tiszarád ; Tiszatelek ; Vaja ; Vasmegyer ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;  
tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;  
kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és
grafikai költségek); 
weboldal elkészítésének költségei. 
arculati elemek (ÚMVP és EU logó).  

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás a Közép-Nyírségért és Rétközért
Helyi Akciócsoporttal Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által előírt formanyomtatványon 


