
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 770
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére
Vonatkozó HPME azonosító: 500f01
Vonatkozó HPME megnevezése: A térség turisztikai kínálatának népszerűsítésére egységes, a helyi szereplők partnerségén alapuló
promóciós tevékenységek megvalósítása
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

Térség: a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-hez tartozó települések bel-és külterületeinek összessége  Turisztikai ágazatban érdekelt
térségi szereplők: az üzleti, a civil és a közszféra azon szereplői, akiknek tevékenységi köre közvetlenül vagy közvetett módon a turizmushoz
kötődik vagy valamely gazdasági - társadalmi okból nyilvánvaló érdekük fűződik a térség idegenforgalmának bővüléséhez és az ágazat
fenntartható fejlesztéséhez  Kizárólag szálláshely szolgáltató szereplő: olyan térségi szereplő, aki a turisztikai ágazatban kizárólag szálláshely
és ahhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások kapcsán szolgáltatóként érdekelt  Egyéb szereplő: olyan térségi szereplő, aki a turisztikai
ágazatban nem kizárólag mint szálláshely szolgáltató érdekelt. 

II. Támogatás vehető igénybe

A turisztikai ágazatban érdekelt térségi szereplők szakmai együttműködésén alapuló promóciós, marketing tevékenységek megvalósítására, az
együttműködő szereplők önszerveződése és folyamatos kapcsolattartása kapcsán felmerülő kiadásokra, a térség turisztikai kínálatát
népszerűsítő rendezvények szervezésére és lebonyolítására, illetve ilyen rendezvényeken való részvételre. Promóciós, marketing termékek
összeállítására és kidolgozására nyomtatott, digitális, illetve elektronikus formában, valamint ezek terjesztésére, továbbá mindezen
tevékenységek sikeres végrehajtását és a térség turisztikai kínálatának minőségi fejlesztését szolgáló képzési programok, oktatások
szervezésére és lebonyolítására.  

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 24 999 999 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 24 999 999 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100
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 25 000 000
forintösszeg.



IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A szakmai együttműködés akkor támogatható, ha abban legalább 20, de a térség minden településéről legalább 1 szereplő részt vesz.  Az
együttműködő szereplők között a kizárólag szálláshely-szolgáltató szereplők száma az egyéb szereplők számát nem haladhatja meg.  Az
együttműködés akkor támogatható, ha annak szakmai programja keretében legalább 2 rendezvény szervezésére vagy rendezvényen való
részvételre és legalább 2 képzés, oktatás szervezésére, lebonyolítására és legalább 2 promóciós/marketing termék
kidolgozására/megjelentetésére sor kerül.  Az együttműködés akkor támogatható, ha legalább 2 társadalmi szféra partnerségét elősegíti.

V. Jogosult települések

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

Csárdaszállás ; Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ;
Békéscsaba ; Békés ; Telekgerendás ; Kamut ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei: 
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak és az ezekhez kapcsolódó útiköltség térítés;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei; 
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag); 
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége; 
ag) étel -, italfogyasztás illetve ezek alapanyag költségei;
b) oktatás, képzés költségei: 
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség); 
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség; 
bd) terembérlet; 
be) meghívók; 
bf) eszközbérlés; 
bg) vizsgával kapcsolatos díjak; 
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége; 
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
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; 
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei; 
dd) promóciók költségei; 
de) honlap készítés költsége; 
df) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
e) kapcsolattartás költségei: 
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi); 
eb) kommunikációs költség; 
ec) szállás költsége; 
ed) étkezés; 
ee) napidíj; 
f) infrastruktúra-fejlesztés: 
fa) tereprendezés; 
fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 



h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg Pályázat és már megvalósult, vagy folyamatban lévő

fejlesztést igazoló irat másolata és fotódokumentáció
(nemzeti támogatásból vagy az EU
társfinanszírozásával megvalósult fejlesztés esetén a
támogatási szerződés vagy határozat másolata és
fotódokumentáció)

5

LEADER szerűség - Hálózatosodás Együttműködési megállapodás és együttműködés
szakmai programterve

30

LEADER szerűség - partnerség Együttműködési megállapodás és együttműködés
szakmai programterve 

5

Az együttműködés szakmai programja Együttműködési megállapodás és együttműködés
szakmai programja 

30

A pályázó szakmai felkészültsége A pályázó tevékenységét, referenciáit bemutató
dokumentum (Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit
Kft. által rendszeresített formanyomtatványon) 

10

A pályázó térségi szerepe Szakmai szervezeti tagságot, vagy szakmai
szervezetiséget igazoló irat  

10

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a pályázó bejegyzett székhelye,
telephelye szerint) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek  10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban

megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez.
5

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés kapcsolódik legalább egy térségi,
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez.

2

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés nem kapcsolódik sem saját, sem térségi
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez.

0

LEADER szerűség - Hálózatosodás legalább 50, vagy annál több tag vesz részt az
együttműködésben

30

LEADER szerűség - Hálózatosodás az együttműködésben részt vevők száma 30 -49  20
LEADER szerűség - Hálózatosodás az együttműködésben részt vevők száma 20 - 29 10
LEADER szerűség - partnerség az együttműködés tagjai között a közszféra, a civil

szféra és az üzleti szféra képviselői egyaránt
megtalálhatóak 

5

LEADER szerűség - partnerség az együttműködésben részt vevők között 2 szféra
képviselői megtalálhatóak

0

Az együttműködés szakmai programja a projekt keretében legalább 4 rendezvény és legalább
4 képzés megvalósul és legalább 4
promóciós/marketing termék megjelentetésére sor
kerül

30

Az együttműködés szakmai programja a projekt keretében legalább 3 rendezvény és legalább
3 képzés valósul meg és legalább 3
promóciós/marketing termék megjelentetésére kerül
sor 

20

Az együttműködés szakmai programja a projekt keretében 2 rendezvény és 2 képzés valósul
meg és 2 promóciós/marketing termék
megjelentetésére kerül sor 

10

A pályázó szakmai felkészültsége a pályázó legalább 3 együttműködési programban vett
részt vagy legalább 2 együttműködési programban
vezető szerepet töltött be 

10



A pályázó szakmai felkészültsége a pályázó 2 együttműködési programban vett részt
vagy  1 együttműködési programban vezető szerepet
töltött be 

7

A pályázó szakmai felkészültsége a pályázó 1 együttműködési programban részt vett 3
A pályázó szakmai felkészültsége a pályázó nem vett részt együttműködési programban  0
A pályázó térségi szerepe a pályázó tagja legalább térségi szintű szakmai

szervezetnek vagy ő maga legalább térségi szintű
szakmai szervezet 

10

A pályázó térségi szerepe a pályázó nem tagja legalább térségi szintű szakmai
szervezetnek és ő maga sem legalább térségi szintű
szakmai szervezet 

0

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a pályázó bejegyzett székhelye,
telephelye szerint) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

10

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a pályázó bejegyzett székhelye,
telephelye szerint) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

VIII. Jogkövetkezmények

 - 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek;  Együttműködés szakmai programtere a Körösök Völgye
Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 756
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Környezet/földgazdálkodás
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Környezeti fenntarthatóság elősegítése programok és akciók támogatásával
Vonatkozó HPME azonosító: 500c02
Vonatkozó HPME megnevezése: Fenntarthatósági alapelvek megismertetését, népszerűsítését, alkalmazhatóságát bemutató
tevékenységek, akciók támogatása   
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

Program: olyan ismeretterjesztő vagy szakmai előadás, konferencia, szakmai tanácskozás, szakmai nap, technológiai bemutató,
projektlátogatás, melynek témája a környezeti fenntarthatóság, a megújuló és bioenergia hasznosítás, az ökológiai gazdálkodás és a
környezetvédelem  Akció: olyan egyszeri tevékenység, amely meghatározott cél meghatározott célcsoport bevonásával történő
megvalósítására irányul és közvetlen, azonnali eredménye van, témája pedig a környezeti fenntarthatóság, a megújuló és bioenergia
hasznosítás, az ökológiai gazdálkodás és a környezetvédelem 

II. Támogatás vehető igénybe

A környezeti fenntarthatóság alapelveit, a megújuló és bioenergia hasznosítást, az ökológiai gazdálkodást népszerűsítő programok és/vagy
környezetvédelmi akciók szervezésére és lebonyolítására, valamint a nyilvánosság biztosítása, az előzetes és utókommunikáció
tevékenységeivel összefüggő költségekre.   

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 250 000 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 (%)

Non-profit szervezetek 100 100

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

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A célterület keretében támogatást csak olyan non-profit szervezet igényelhet, melynek tevékenységei között az alábbi tevékenységek közül
legalább egy szerepel: a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  b) természetvédelem, állatvédelem,  c)
környezetvédelem, d) tudományos tevékenység, kutatás e) sporttevékenység f) ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység.  A



rendezvény előzetes kommunikációjára legalább 2, utókommunikációjára legalább 1 kommunikációs csatornát, marketing eszközt igénybe kell
vegyen a pályázó.  Projektlátogatás önállóan nem szerepelhet a pályázatban, valamint a projektlátogatás helyszíne csak a Körösök Völgye Acs
illetékességi területe lehet.  Egy pályázat keretében több különböző időpontban, külön napon megvalósuló programra, akcióra, program- illetve
akciósorozatra is igényelhető támogatás, de minden egyes program és akció esetében teljesülnie kell az előírt feltételeknek. Az egységes
tematikára épülő többnapos rendezvények 1 rendezvénynek minősülnek.  A célterületre benyújtott pályázatokat civil szervezetek közötti
partnerségben kell megvalósítani. 

V. Jogosult települések

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

Csárdaszállás ; Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ;
Békéscsaba ; Békés ; Telekgerendás ; Kamut ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

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; 
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 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
LEADER szerűség - Partnerség  Együttműködési megállapodás(ok) 10
LEADER szerűség - Partnerség  Együttműködési megállapodás(ok) 10
LEADER szerűség - Partnerség  Együttműködési megállapodás(ok) 10
Nyilvánosság Rendezvény programterve 20
A rendezvény szakmai programja Szakmai szervezet vagy szakember nyilatkozata

(Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által
rendszeresített formanyomtatványon) 

20

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a rendezvény megvalósulási helye
szerint) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek 10

A rendezvény komplexitása Rendezvény programterve 10
A rendezvény komplexitása Rendezvény programterve 10



Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
LEADER szerűség - Partnerség  a pályázó a fejlesztés megvalósításában

együttműködik további legalább 4 másik szervezettel
vagy személlyel 

10

LEADER szerűség - Partnerség  a pályázó a fejlesztés megvalósításában 2 vagy 3
szervezettel vagy személlyel működik együtt

5

LEADER szerűség - Partnerség  a pályázó a fejlesztés megvalósításában 1 civil
szervezettel  működik együtt  

0

LEADER szerűség - Partnerség  a fejlesztésben részt vevő felek (beleértve a pályázót
is) együttműködésével a köz, a civil és az üzleti szféra
közötti partnerség valósul meg. 

10

LEADER szerűség - Partnerség  a fejlesztésben részt vevő felek (beleértve a pályázót
is) együttműködésével két társadalmi szféra közötti
partnerség valósul meg. 

5

LEADER szerűség - Partnerség  a fejlesztés csak szférán belüli együttműködést
tartalmaz

0

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában vállalnak szerepet 

10

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában nem vállalnak szerepet 

0

Nyilvánosság a pályázó legalább 5 kommunikációs/marketing
eszközt/csatornát alkalmaz a rendezvény előzetes
népszerűsítésére és legalább 2
kommunikációs/marketing eszközt alkalmaz az
utókommunikációra 

20

Nyilvánosság a pályázó 3-4 kommunikációs/marketing
eszközt/csatornát alkalmaz a rendezvény előzetes
népszerűsítésére és 2 vagy annál több
kommunikációs/marketing eszközt alkalmaz a
rendezvény utókommunikációjára

15

Nyilvánosság a pályázó 3 vagy 4 kommunikációs/marketing
eszközt/csatornát alkalmaz a rendezvény előzetes
népszerűsítésére és 1 kommunikációs/marketing
eszközt alkalmaz a rendezvény utókommunikációjára

10

Nyilvánosság a pályázó 2 kommunikációs/marketing
eszközt/csatornát alkalmaz a rendezvény előzetes
népszerűsítésére és 1 kommunikációs/marketing
eszközt alkalmaz a rendezvény utókommunikációjára. 

5

A rendezvény szakmai programja a rendezvény szakmai programjának kidolgozásában
szakmai szervezet vagy szakember részt vett 

20

A rendezvény szakmai programja a rendezvény szakmai programjának kidolgozásában
szakmai szervezet vagy szakember nem vett részt 

0

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a rendezvény megvalósulási helye
szerint) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

10

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a rendezvény megvalósulási helye
szerint) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

A rendezvény komplexitása a rendezvény keretében program és akció is
megvalósul 

10

A rendezvény komplexitása a rendezvény keretében csak akció valósul meg 5
A rendezvény komplexitása a rendezvény keretében akció nem valósul meg 0
A rendezvény komplexitása A pályázat programok és/vagy akciók 3 vagy annál

több külön időpontban (külön napon, kivéve az
egységes tematikára épülő többnapos
rendezvényeket) sorra kerülő rendezvények sorozata  

10

A rendezvény komplexitása A pályázat programok és/vagy akciók 2 külön
időpontban (külön napon, kivéve az egységes
tematikára épülő többnapos rendezvényeket) sorra
kerülő rendezvények sorozata 

5

A rendezvény komplexitása A rendezvény egyszeri program és/vagy akció  0



VIII. Jogkövetkezmények

 - 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek; Ügyfél létesítő okirata; Rendezvény programterve a Körösök
Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon Együttműködési megállapodás a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által
rendszeresített formanyomtatványon  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 787
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása  
Vonatkozó HPME azonosító: 500a03
Vonatkozó HPME megnevezése: Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

 - 

II. Támogatás vehető igénybe

A térség települései és az ott élő nemzetiségek gazdasági-társadalmi-kulturális hagyományainak, tradícióinak, szokásainak megőrzését és
megismertetését szolgáló tájházak, bemutatóhelyek, kézműves műhelyek kialakítására és funkcionális hasznosítására, gyűjtemények
létrehozására és bemutatására valamint a kapcsolódó hagyományőrző tevékenységek végzéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi eszköz
háttér megteremtésére, a funkcionális működtetésre, népszerűsítésre.    

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 7 000 000 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 7 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 20 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Építési beruházás, felújítás csak olyan ingatlanon valósulhat meg, amely nem áll sem helyi, sem országos védelem alatt.   Új épület építése a
célterület keretében nem támogatható, valamint épület külső felújítására csak belső felújítással együtt vehető igénybe támogatás.   A célterület
keretében eszközbeszerzés önállóan nem támogatható.  A fejlesztés keretében kialakított tájház, bemutatóhely, kézműves műhely, illetve
létrehozott gyűjtemény a nyilvánosság számára látogatható, megtekinthető kell legyen legalább heti 4 napon, napi legalább 4 órában.  A
célterület keretében csak együttműködésben megvalósuló projektek támogathatóak.  A pályázónak az első kifizetési kérelem benyújtásáig
csatlakoznia kell legalább egy megyei szintű turisztikai szakmai szervezethez, és az ezt igazoló dokumentum másolatát csatolnia kell az első



kifizetési kérelemhez. 

V. Jogosult települések

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

Csárdaszállás ; Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ;
Békéscsaba ; Békés ; Telekgerendás ; Kamut ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

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;
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);
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) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg Pályázat és már megvalósult, vagy folyamatban lévő

fejlesztést igazoló irat másolata és fotódokumentáció
(nemzeti támogatásból vagy az EU
társfinanszírozásával megvalósult fejlesztés esetén a
támogatási szerződés vagy határozat másolata és
fotódokumentáció) 

5

LEADER szerűség - Partnerség  Együttműködési megállapodás(ok) 10
LEADER szerűség - Partnerség  Együttműködési megállapodás(ok) 5
LEADER szerűség - Partnerség  Együttműködési megállapodás(ok) 10
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lélekszáma 

2010. évi KSH adatok alapján 10

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

Pályázat és tervdokumentáció vagy műszaki leírás 10



A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedés esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

Pályázat és nyilatkozat 10

A fejlesztés révén kialakított tájház, bemutatóhely,
kézműves műhely, illetve gyűjtemény látogathatósága 

Pályázat és nyilatkozat 10

A fejlesztés jellege Pályázati dokumentáció 20
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a fejlesztés megvalósulási helye alapján) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek  10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban

megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 
5

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés kapcsolódik legalább egy térségi,
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

3

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés nem kapcsolódik sem saját, sem térségi
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

0

LEADER szerűség - Partnerség  a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik legalább 3 másik szervezettel vagy
személlyel 

10

LEADER szerűség - Partnerség  a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik 2 másik szervezettel vagy személlyel 

5

LEADER szerűség - Partnerség  a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik 1 másik szervezettel vagy személlyel 

0

LEADER szerűség - Partnerség  a fejlesztésben részt vevő felek (beleértve a pályázót
is) együttműködésével a köz, a civil és az üzleti szféra
közötti partnerség valósul meg. 

5

LEADER szerűség - Partnerség  a fejlesztésben részt vevő felek (beleértve a pályázót
is) együttműködésével két társadalmi szféra közötti
partnerség valósul meg. 

3

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködésben csak azonos társadalmi
szférában érintett személyek, szervezetek vesznek
részt

0

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában vállalnak szerepet 

10

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában nem vállalnak szerepet 

0

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lélekszáma 

a település lélekszáma a 2000 főt nem haladja meg 10

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lélekszáma 

a település lélekszáma 2001 - 4000 fő 5

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lélekszáma 

a település lélekszáma a 4000 főt meghaladja 0

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

valamennyi fejlesztés esetén sor kerül
akadálymentesítésre (teljes, nem csak a
mozgássérültek, hanem egyéb fogyatékkal élők
számára is használhatóvá válik) v. már teljes az
akadálymentesítés

10

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

részlegesen kerül sor akadálymentesítésre (nem az
összes beruházás tekintetében vagy nem teljes
akadálymentesítés történik) vagy a fejlesztés
megvalósítási helyén már részleges az
akadálymentesítés 

5

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

a fejlesztés keretében nem történik akadálymentesítés
és a megvalósítási hely részlegesen sem
akadálymentesített 

0

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedés esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

a fejlesztés révén legalább 1 teljes munkaidős
munkahely létre jön 

10



A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedés esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

a fejlesztés révén legalább 1 részmunkaidős
munkahely létrejön 

5

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedés esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

a fejlesztés révén nem jön létre új munkahely 0

A fejlesztés révén kialakított tájház, bemutatóhely,
kézműves műhely, illetve gyűjtemény látogathatósága 

a létesítmény látogathatósága a hét minden napján,
napi legalább 4 órában megoldott 

10

A fejlesztés révén kialakított tájház, bemutatóhely,
kézműves műhely, illetve gyűjtemény látogathatósága 

hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon, napi 4 órában megoldott a
létesítmény látogathatósága 

7

A fejlesztés révén kialakított tájház, bemutatóhely,
kézműves műhely, illetve gyűjtemény látogathatósága 

hetente legalább 4 napon, napi legalább 4 órában
megoldott a létesítmény látogathatósága 

3

A fejlesztés jellege a fejlesztés nem tartalmazza épület, építmény
felújítását, bővítését 

20

A fejlesztés jellege a fejlesztésnek része épület, építmény felújítása,
bővítése, jóváhagyott elszámolható kiadáshoz
viszonyított aránya az 50%-ot nem haladja meg 

10

A fejlesztés jellege az épület, építmény felújításának, bővítésének 
jóváhagyott elszámolható kiadáshoz viszonyított
aránya az 50%-ot meghaladja  

0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a fejlesztés megvalósulási helye alapján) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a fejlesztés megvalósulási helye alapján) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek;  Amennyiben a pályázathoz építési tervdokumentáció
csatolása nem kötelező, a fejlesztés megvalósítási helyeként megjelölt ingatlan alaprajza a funkciók megjelölésével; Építési munkával járó
fejlesztés esetén a fejlesztés megvalósulási helye szerinti település jegyzőjének igazolása arról, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan nem áll
helyi védelem alatt; A pályázó nyilatkozata a nyitvatartásról a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített
formanyomtatványon; Együttműködési megállapodás a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon;  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 763
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi agrárium termékeinek, szolgáltatásainak és helyi kézműipari termékek jobb piaci pozicionálása
Vonatkozó HPME azonosító: 500b04
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi agrárium termékeinek, szolgáltatásainak és helyi kézműipari termékek jobb piaci pozicionálása
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

Bemutató gazdaság: olyan gazdaság, amely alkalmas valamely termék teljes előállítási folyamatának, vagy részfolyamatainak az alapanyag
előállításától a feldolgozáson keresztül a kész termék használatba vételéig,fogyasztásáig a fogyasztók, látogatók általi nyomon követésére,
elméleti és gyakorlati szintű ismeretterjesztés, termék bemutatás, kóstoltatás és értékesítés egy gazdaságon belül történő megoldása. 

II. Támogatás vehető igénybe

A térségre jellegzetes agrár, élelmiszeripari, kézműves és kisipari termékek népszerűsítését, jobb piaci pozicionálását, értékesítési
lehetőségeinek bővítését célzó marketing tevékenységek megvalósítására, valamint e termékek teljes előállítási folyamatának vagy
folyamatrészeinek megismertetésére és értékesítési lehetőségeinek bővítésére, bemutató gazdaságok kialakítására, a kapcsolódó, termeléshez
közvetlenül nem kapcsolódó építési és infrastrukturális beruházásokra, a támogatott tevékenységhez kötődő eszköz - és gépbeszerzésekre,
minőségirányítási rendszerek bevezetésére, marketing tevékenységekre.  Amennyiben a fejlesztés nem bemutató gazdaság kialakítására
irányul, az igényelhető támogatás legfeljebb 7 500 000 Ft. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 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 500 000 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 30 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Amennyiben a fejlesztés nem bemutató gazdaság kialakítására irányul, támogatás kizárólag az adott termék és az azt előállító vállalkozás



népszerűsítését, jobb piaci pozicionálását és értékesítési lehetőségeit bővítő marketing tevékenységekre vehető igénybe. A célterület keretében
induló vállalkozás is támogatható. Amennyiben a fejlesztés bemutató gazdaság kialakítására irányul, támogatás kizárólag akkor vehető igénybe,
ha a fejlesztés keretében marketing tevékenység is megvalósul. A bemutató gazdaság az év 365 napjából legalább 180 napon látogatható kell
legyen. A projektnek erősítenie kell az ágazaton belüli vagy ágazatok közötti együttműködést.  

V. Jogosult települések

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

Csárdaszállás ; Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ;
Békéscsaba ; Békés ; Telekgerendás ; Kamut ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

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)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó tagja-e szakmai szervezetnek,
együttműködési hálózatnak 

Igazoló irat 10

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg Pályázat és már megvalósult, vagy folyamatban lévő
fejlesztést igazoló irat másolata és fotódokumentáció
(nemzeti támogatásból vagy az EU
társfinanszírozásával megvalósult fejlesztés esetén a
támogatási szerződés vagy határozat másolata és
fotódokumentáció) 

5

A fejlesztés tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást vagy alkalmazza a környezettudatosság
elemeit 

Pályázati dokumentáció 5

LEADER szerűség - Partnerség Együttműködési megállapodás(ok) 10
A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedése esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

Pályázat és nyilatkozat (Körösök Völgye Akciócsoport
Nonprofit Kft. által rendszeresített
formanyomtatványon) 

15

Marketing tevékenység komplexitása Pályázati dokumentáció 20
LEADER szerűség - Partnerség  Együttműködési megállapodás(ok) 10
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek 10

A fejlesztés jellege Pályázati dokumentáció 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó tagja-e szakmai szervezetnek,
együttműködési hálózatnak 

A pályázó szakmai szervezetnek, együttműködési
hálózatnak tagja 

10

A pályázó tagja-e szakmai szervezetnek,
együttműködési hálózatnak 

A pályázó nem tagja szakmai szervezetnek,
együttműködési hálózatnak tagja 

0

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban
megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 

5

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés kapcsolódik legalább egy térségi,
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

2

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés nem kapcsolódik sem saját, sem térségi
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

0

A fejlesztés tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást vagy alkalmazza a környezettudatosság
elemeit 

a beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy alkalmazza a környezettudatosság
elemeit  

5

A fejlesztés tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást vagy alkalmazza a környezettudatosság
elemeit 

a beruházás nem tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást vagy nem alkalmazza a
környezettudatosság elemeit  

0

LEADER szerűség - Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik legalább 3 másik szervezettel vagy
személlyel 

10

LEADER szerűség - Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik 2 másik szervezettel vagy személlyel 

5

LEADER szerűség - Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik 1 másik szervezettel vagy személlyel 

0

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedése esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

a fejlesztés révén legalább 2 vagy annál több teljes
munkaidős munkahely létre jön 

15



A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedése esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

a fejlesztés révén legalább 2 vagy annál több rész
munkaidős munkahely létrejön 

12

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedése esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

a fejlesztés révén 1 teljes munkaidős munkahely jön
létre 

8

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedése esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

a fejlesztés révén 1 rész munkaidős munkahely jön
létre 

5

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma
(éves statisztikai átlaglétszám növekedése esetén,
kivéve önfoglalkoztatás) 

a fejlesztés révén nem jön létre új munkahely 0

Marketing tevékenység komplexitása a fejlesztés legalább 3 kommunikációs/marketing
eszköz fejlesztésére irányul 

20

Marketing tevékenység komplexitása a fejlesztés 2 kommunikációs/marketing eszköz
fejlesztésére irányul 

10

Marketing tevékenység komplexitása a fejlesztés mindössze 1 kommunikációs/marketing
eszköz fejlesztésére irányul 

5

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában vállalnak szerepet 

10

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában nem vállalnak szerepet 

0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

A fejlesztés jellege A fejlesztés bemutató gazdaság kialakítására irányul 15
A fejlesztés jellege A fejlesztés nem bemutató gazdaságra irányul 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek;  Bemutató gazdaság esetén nyilatkozat nyitvatartásról a
Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon; Marketing tevékenység esetén megtérülési és marketing terv a Körösök
Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon; Együttműködési megállapodás a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által
rendszeresített formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 800
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Egészséges élelmiszer előállítás és értékesítés támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 500b05
Vonatkozó HPME megnevezése: Egészséges élelmiszerelőállítás - helyben előállított élelmiszeripari termékek feldolgozásának,
hozzáadott érték növelésének, értékesítésének támogatása
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

 - 

II. Támogatás vehető igénybe

Az EK Szerződés 1. számú melléklete szerinti Annex 1. termékek előállítását és hozzáadott értékének növelését szolgáló beruházások,
fejlesztések megvalósítására új munkahelyek létrehozása, illetve megtartása érdekében, valamint a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás
és értékesítés feltételeinek javítására az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek bővítése céljából. Támogatás vehető igénybe a termékek
alapanyag előállításához - feldolgozásához -értékesítéséhez vagy azok feldolgozottsági fokának növeléséhez és az értékesítési lehetőségek
bővítéséhez szükséges építési beruházások, infrastrukturális fejlesztések, technológiai korszerűsítések, eszköz és gépbeszerzések,
minőségirányítási rendszerek bevezetése és marketing tevékenységek megvalósítására.  A célterület keretében induló vállalkozás is
támogatható.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 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 500 000 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 (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
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 50 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek



A célterületre benyújtott pályázatokat partnerségben kell megvalósítani. A célterület keretében csak olyan fejlesztés támogatható, melynek
részét képezi valamely marketing tevékenység megvalósítása. Marketingtevékenység önállóan nem támogatható. 

V. Jogosult települések

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

Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ; Békéscsaba ; Békés
;

Telekgerendás ; Kamut ; Csárdaszállás ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

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)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

Pályázat és már megvalósult, vagy folyamatban lévő
fejlesztést igazoló irat másolata és fotódokumentáció
(nemzeti támogatásból vagy az EU
társfinanszírozásával megvalósult fejlesztés esetén a
támogatási szerződés vagy határozat másolata és
fotódokumentáció) 

5

Partnerség Együttműködési megállapodás(ok) 10
Partnerség - finanszírozási együttműködés Együttműködési megállapodás(ok) 10
A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma Pályázat és nyilatkozat (A Körösök Völgye

Akciócsoport Nonprofit Kft. által rendszeresített
formanyomtatványon) 

20

A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

Pályázati dokumentáció 10

Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

Pályázati dokumentáció, vagy az alkalmazást igazoló
dokumentum 

10

A támogatott tevékenységek vertikuma Pályázati dokumentáció 15
A fejlesztés helyi termékhez kapcsolódik Nyilatkozat 5
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek  15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban
megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 

5

A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy térségi,
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

2

A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés nem kapcsolódik sem saját, sem térségi
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

0

Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik további legalább 2 másik szervezettel
vagy személlyel (az alapfeltételen túl) 

10

Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik további 1 másik szervezettel vagy
személlyel (az alapfeltételen túl) 

5

Partnerség a pályázó csak alapfeltételben előírt együttműködést
valósítja meg 

0

Partnerség - finanszírozási együttműködés az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában vállalnak szerepet 

10

Partnerség - finanszírozási együttműködés az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában nem vállalnak szerepet 

0

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén legalább 2 vagy annál több teljes
munkaidős munkahely létre jön 

20

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén legalább 2 vagy annál több
részmunkaidős munkahely létrejön 

15

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén 1 teljes munkaidős munkahely jön
létre 

10

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén 1 részmunkaidős munkahely jön
létre 

5

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén nem jön létre új munkahely 0
A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

a beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást 

10



A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

a beruházás nem tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást 

0

Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

a fejlesztéssel minőség-és környezetirányítási
rendszerek, szabványok alkalmazásra kerülnek, vagy
az ügyfél már alkalmaz minőség-és környezetirányítási
rendszert, szabványokat 

10

Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

a fejlesztéssel minőség-és környezetirányítási
rendszerek, szabványok nem kerülnek alkalmazásra
és az ügyfél nem alkalmaz minőség-és
környezetirányítási rendszert, szabványokat 

0

A támogatott tevékenységek vertikuma a fejlesztés az alapanyag előállítás - feldolgozás -
értékesítés vertikumait fogja át 

15

A támogatott tevékenységek vertikuma a fejlesztés a feldolgozás - értékesítés vertikumait
fogja át 

10

A támogatott tevékenységek vertikuma a fejlesztés az alapanyag előállítás - értékesítés
vertikumait fogja át 

5

A támogatott tevékenységek vertikuma a fejlesztés a teljes vertikum egy szegmensét érinti 0
A fejlesztés helyi termékhez kapcsolódik Igen 5
A fejlesztés helyi termékhez kapcsolódik Nem 0
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

15

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

VIII. Jogkövetkezmények

- 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

"A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek;  Helyi terméket érintő fejlesztés esetén nyilatkozat helyi
termék előállításáról a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon; Együttműködési megállapodás a Körösök Völgye
Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 766
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Falusi szálláshelyek kialakításának támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 500b06
Vonatkozó HPME megnevezése: A térség szálláshelyeinek minőségi és mennyiségi fejlesztése
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

Falusi szálláshely: 239/2009. (X.20.) kormányrendelet szerinti szálláshely  Gazdaságon kívül végzett tevékenység: olyan tevékenység, amely
független az ügyfél mezőgazdasági tevékenységétől, a mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettől és mezőgazdasági
hasznosítású épületeitől

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe falusi turizmushoz kapcsolódóan falusi szálláshelyek kialakítására, már működő falusi szálláshelyek bővítésére,
korszerűsítésére, akadálymentesítésére, szolgáltatásaik fejlesztésére, melyek a következők lehetnek: alkalmi falusi, agroturisztikai szolgáltatás,
ökoturisztikai szolgáltatás, lovas turisztikai szolgáltatás, vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás, erdei turizmushoz és természetjáráshoz
kapcsolódó szolgáltatás, horgász turisztikai szolgáltatás, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás, vízi turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatás.  A szolgáltatásfejlesztések önállóan nem, csak a szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódóan támogathatók.  Ha a pályázó
mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50%-ot meghaladja, akkor a fejlesztést kizárólag gazdaságon kívül jelenleg is végzett
tevékenysége keretében valósíthatja meg.  A célterület keretében induló vállalkozás is támogatható.

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 14 000 000 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 14 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Non-profit szervezetek 60 65
Egyházi jogi személy 60 65
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 40 000 000
forintösszeg.



IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A célterületre benyújtott pályázatokat partnerségben kell megvalósítani. A természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek
hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység, így különösen terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás céljára, valamint
gazdaságon belüli fejlesztéséhez támogatás nem vehető igénybe. Nem igényelhető támogatás termőföld és ingatlan vásárlására, ingatlan
bérleti díjára, élő állat vásárlására, gondnoki lakásnak, az ügyfél saját maga által használt lakrészének megépítésére, felújítására, illetve ilyen
lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzésére, bontott építési anyag beszerzésére és beépítésére, motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi
közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére, élelmiszeripari gépkatalógusban szereplő tételek beszerzésére. Ha a pályázó
mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50%-ot meghaladja, akkor a fejlesztést kizárólag gazdaságon kívül jelenleg is végzett
tevékenysége keretében valósíthatja meg. A támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés esetén az érintett ingatlanhoz tartozó telek
alapterületének nagysága új falusi szálláshely kialakítása esetén el kell érje a legalább 500 m2-t, és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 6. pontjában foglaltak szerint az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közútról vagy
önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető kell legyen. Falusi szálláshely esetében a
támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztéssel kialakított (létrehozott, bővített, felújított) szálláshely az alábbi feltételeknek eleget
tegyen: legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezik, a saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönül, összkomfortos, a
239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, valamint megfelel ezen kormányrendelet 1. számú
melléklete 6. pontjában foglaltaknak. A pályázó köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt a vendégeknek legalább kétféle szolgáltatást nyújtani
- amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható - az alábbiak közül: étkeztetés, szabadidős sport vagy
rekreációs szolgáltatás, vezetett túrázási lehetőség, természeti vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása.

V. Jogosult települések

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

Szarvas ; Békéscsaba ; Békés ; Gyomaendrőd ; Mezőberény ;

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)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban
megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 

5

Partnerség Együttműködési megállapodás(ok) 5
Partnerség - finanszírozási együttműködés Együttműködési megállapodás(ok) 10
Partnerség - szolgáltatásokra vonatkozóan Együttműködési megállapodás(ok) 15
A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma Pályázati dokumentáció és nyilatkozat (A Körösök

Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által rendszeresített
formanyomtatványon) 

20

Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

Pályázati dokumentáció, vagy az alkalmazást igazoló
dokumentum 

5

A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

Pályázati dokumentáció 20

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

Pályázat és tervdokumentáció vagy műszaki leírás 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
szerint) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban
megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 

5

A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy térségi,
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

2

A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés nem kapcsolódik sem saját, sem térségi
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

0

Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik további legalább 2 másik szervezettel
vagy személlyel (az alapfeltételen túl) 

5

Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik további  legalább 1 másik szervezettel
vagy személlyel (az alapfeltételen túl) 

3

Partnerség a pályázó csak alapfeltételben előírt együttműködést
valósítja meg 

0



Partnerség - finanszírozási együttműködés az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában vállalnak szerepet 

10

Partnerség - finanszírozási együttműködés az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában nem vállalnak szerepet 

0

Partnerség - szolgáltatásokra vonatkozóan az együttműködés valósul meg az üzemeltetési
időszaka alatt a fejlesztéssel érintett szolgáltatások
nyújtására vonatkozóan 

15

Partnerség - szolgáltatásokra vonatkozóan az együttműködés nem valósul meg az üzemeltetési
időszaka alatt a fejlesztéssel érintett szolgáltatások
nyújtására vonatkozóan 

0

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén legalább 2 vagy annál több teljes
munkaidős munkahely létre jön 

20

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén legalább 2 vagy annál több rész
munkaidős munkahely létrejön 

15

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén 1 teljes munkaidős munkahely jön
létre 

10

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén 1 rész munkaidős munkahely jön
létre 

5

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén nem jön létre új munkahely 0
Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

Igen 5

Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

Nem 0

A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

a beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást 

20

A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

a beruházás nem tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást 

0

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

valamennyi fejlesztés esetén sor kerül
akadálymentesítésre (teljes, nem csak a
mozgássérültek, hanem egyéb fogyatékkal élők
számára is használhatóvá válik) vagy a megvalósulási
hely már akadálymentes

10

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

részlegesen kerül sor akadálymentesítésre (nem az
összes beruházás tekintetében vagy nem teljes
akadálymentesítés történik) vagy a fejlesztés
megvalósítási helye már részlegesen 
akadálymentesített 

5

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

a fejlesztés keretében nem történik akadálymentesítés
és a megvalósítási hely részlegesen sem
akadálymentesített 

0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
szerint) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
szerint) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

VIII. Jogkövetkezmények

- 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek; Amennyiben az üzemeltetési időszak alatt kötelezően
nyújtandó szolgáltatások valamelyikét együttműködésben valósítja meg, együttműködési megállapodás. Együttműködési megállapodás (A
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. által rendszeresített formanyomtatványon)



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 824
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Megújuló energiafarm és bemutató energiaház, vagy bemutatóüzem kialakítása
Vonatkozó HPME azonosító: 500b07
Vonatkozó HPME megnevezése: Alternatív energiaforrásokra épülő referenciaközpontok kialakítása a megújuló és bioenergia
hasznosítás lakossági és gazdasági célú felhasználásának növelésére
Célterület komplex: Igen
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

Energia farm: a térségben előforduló alternatív energiaforrásokat természetes és feldolgozott, hasznosított állapotukban bemutató, termelésre,
előállításra is alkalmas gazdasági terület  Bemutató energiaház vagy bemutatóüzem: olyan létesítmények, amelyek az energiafarmon
bemutatott alternatív energiaforrások hasznosításának lehetőségeit, módszereit, folyamatait teszi megismerhetővé a látogatók
számára  Program: olyan egyszeri esemény, rendezvény, képzés, oktatás, bemutató, találkozó, amely a megújuló és/vagy bioenergia
felhasználás témakörét érintve meghatározott tematikára épül, meghatározott célcsoportja van és a kialakított energiafarmon, illetve bemutató
energiaházban, bemutatóüzemben valósul meg. 

II. Támogatás vehető igénybe

A térségben fellelhető megújuló és bioenergia fajtákat, azok lakossági és gazdasági célú hasznosítását elméleti és gyakorlati szinten bemutató
olyan látogatható energiafarmok és bemutató energiaházak, bemutatóüzemek létrehozására, kialakítására, melyek energiaszükségletét részben
vagy egészben a bemutatott alternatív energiaforrások biztosítják.  Támogatás vehető igénybe ezen energia farmok és bemutató energiaházak,
energiaüzemek kialakításához szükséges építési munkákra, infrastruktúra fejlesztésekre, eszköz és gépbeszerzésekre, valamint a
létesítmények funkcionális működéséhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére, marketing tevékenységekre, továbbá olyan
programok szervezésére, melyek elősegítik a megújuló és bioenergia felhasználás elterjedését a térségben.  A speciálisan meghatározott
elszámolható költségek csak programokra igényelhetők. A programonként igényelhető támogatás az 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A
programokra igényelt támogatás összege az energiafarm és bemutató energiaház, bemutatóüzem kialakítási költségének - ide nem értve a
marketing tevékenységek költségeit - összegét nem haladhatja meg.  A célterület keretében induló vállalkozás is támogatható.  

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 29 999 999 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 29 999 999 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Non-profit szervezetek 60 65
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 30 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A célterületre benyújtott pályázatokat partnerségben kell megvalósítani. A pályázó vállalja, hogy a támogatás révén kialakított energia
farmoknak és bemutató energiaházaknak, bemutatóüzemeknek legalább 3 alternatív energiaforrás hasznosítását be kell mutatniuk és legalább
2 programnak kapcsolódniuk kell azokhoz. Programokra támogatás önállóan nem igényelhető.  A fejlesztés keretében kialakított létesítmény
heti legalább 5 napon, legalább napi 4 órában látogatható kell legyen. A pályázónak csatolnia kell a Szent István Egyetem szarvasi Víz - és
Környezetgazdálkodási Karának, vagy valamely munkatársának fejlesztést támogató nyilatkozatát.  

V. Jogosult települések

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

Csárdaszállás ; Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ;
Békéscsaba ; Békés ; Telekgerendás ; Kamut ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

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)
előadók tiszteletdíja, fellépők költségei
anyagköltség, alapanyagköltség
A pályázat tárgyához kapcsolódö szárazföldi személy és teherszállítási költségek
eszközbérlés költségei

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

Pályázat és már megvalósult, vagy folyamatban lévő
fejlesztést igazoló irat másolata és fotódokumentáció
(nemzeti támogatásból vagy az EU
társfinanszírozásával megvalósult fejlesztés esetén a
támogatási szerződés vagy határozat másolata és
fotódokumentáció) 

5

Partnerség Együttműködési megállapodás(ok) 5
A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma Pályázat és nyilatkozat (A Körösök Völgye

Akciócsoport Nonprofit Kft. által rendszeresített
formanyomtatványon) 

15

Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

Pályázati dokumentáció, vagy az alkalmazást igazoló
dokumentum 

5

Partnerség - finanszírozási együttműködés Együttműködési megállapodás(ok) 10
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek 10

Tervezett programok száma Pályázat és programterv 10
A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

Pályázat és tervdokumentáció vagy műszaki leírás 10

Bemutatott alternatív energiák száma Pályázati dokumentáció 20
A fejlesztés koncepciójának kidolgozásában szakmai
szervezet/szakember részt vett 

Szakmai szervezet, szakember nyilatkozat 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban
megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 

5

A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy térségi,
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

2

A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés nem kapcsolódik sem saját, sem térségi
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

0

Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik további legalább 2 másik szervezettel
vagy személlyel (az alapfeltételen túl) 

5

Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik további 1 másik szervezettel vagy
személlyel (az alapfeltételen túl) 

3

Partnerség a pályázó csak alapfeltételben előírt együttműködést
valósítja meg 

0



A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén legalább 2 vagy annál több teljes
munkaidős munkahely létre jön 

15

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén legalább 2 vagy annál több rész
munkaidős munkahely létrejön 

12

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén 1 teljes munkaidős munkahely jön
létre 

8

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén 1 rész munkaidős munkahely jön
létre 

5

A fejlesztés révén létrejött új munkahelyek száma a fejlesztés révén nem jön létre új munkahely 0
Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

a fejlesztéssel minőség-és környezetirányítási
rendszerek, szabványok alkalmazásra kerülnek, vagy
az ügyfél már alkalmaz minőség-és környezetirányítási
rendszert, szabványokat 

5

Minőség és környezet irányítási rendszerek,
szabványok alkalmazása 

a fejlesztéssel minőség-és környezetirányítási
rendszerek, szabványok nem kerülnek alkalmazásra
és az ügyfél nem alkalmaz minőség-és
környezetirányítási rendszert, szabványokat 

0

Partnerség - finanszírozási együttműködés az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában vállalnak szerepet 

10

Partnerség - finanszírozási együttműködés az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában nem vállalnak szerepet 

0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

Tervezett programok száma a projekt keretében legalább 4 vagy annál több
program megvalósul 

10

Tervezett programok száma a projekt keretében 3 program megvalósul 5
Tervezett programok száma a projekt keretében 2 program valósul meg

(alapkritérium) 
0

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

valamennyi fejlesztés esetén sor kerül
akadálymentesítésre (teljes, nem csak a
mozgássérültek, hanem egyéb fogyatékkal élők
számára is használhatóvá válik) vagy a megvalósulási
hely már akadálymentes

10

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

részlegesen kerül sor akadálymentesítésre (nem az
összes beruházás tekintetében vagy nem teljes
akadálymentesítés történik) vagy a fejlesztés
megvalósítási helye már részlegesen 
akadálymentesített 

5

A beruházással érintett épületek és kiszolgáló
létesítmények akadálymentesítési szintje 

a fejlesztés keretében nem történik akadálymentesítés
és a megvalósítási hely részlegesen sem
akadálymentesített 

0

Bemutatott alternatív energiák száma a fejlesztéssel kialakított létesítményben legalább 5
vagy annál több megújuló vagy bioenergia
bemutatásra kerül 

20

Bemutatott alternatív energiák száma a fejlesztéssel kialakított létesítményben 4 megújuló
vagy bioenergia bemutatásra kerül 

10

Bemutatott alternatív energiák száma a fejlesztéssel kialakított létesítményben 3 megújuló
vagy bioenergia kerül bemutatásra 

0

A fejlesztés koncepciójának kidolgozásában szakmai
szervezet/szakember részt vett 

Igen 10

A fejlesztés koncepciójának kidolgozásában szakmai
szervezet/szakember részt vett 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények



-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek;  Szent István Egyetem szarvasi Víz - és
Környezetgazdálkodási Karának, vagy valamely munkatársának fejlesztést támogató nyilatkozata; Programok programterve a Körösök Völgye
Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon); Nyilatkozat nyitvatartásról a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített
formanyomtatványon; Együttműködési megállapodás a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 831
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása 
Vonatkozó HPME azonosító: 500a08
Vonatkozó HPME megnevezése: Közösségi terek kialakításának, felújításának és funkcionálissá tételének támogatása
Célterület komplex: Igen
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

Program: olyan egyszeri tevékenység, amely meghatározott céllal, meghatározott célcsoport bevonásával a fejlesztéssel érintett ingatlanon,
valósul meg és amely közvetlenül kapcsolódik a pályázó tevékenységi köréhez, valamint a fejlesztéssel érintett közösségi tér vagy szabadtéri
sportlétesítmény funkciójához 

II. Támogatás vehető igénybe

A fejlesztéssel érintett település társadalma által támogatott, a helyi közösségek tevékenységének és programjainak teret adó, a pályázó
tevékenységének megfelelő belső és/vagy külső közösségi terek és/vagy szabadtéri sportlétesítmények és azok kiszolgáló létesítményeinek
kialakítására, a kapcsolódó építésekre, infrastrukturális fejlesztésekre, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó eszköz és gépbeszerzésekre,
működtetésre, valamint ezek funkcionális hasznosítására a pályázó tevékenységének és a kialakított közösségi tér jellegének megfelelő
programok szervezésére és lebonyolítására, és a mindezekhez kapcsolódó marketing tevékenységek megvalósítására.    

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 7 000 000 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 7 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 25 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A célterület keretében építési beruházás csak helyi vagy országos védelem alatt nem álló ingatlanon valósítható meg, kivéve a szabadtéri
sportlétesítményeket.  Belső közösségi tér és szabadtéri sportlétesítmény kialakítása esetén új építés nem támogatható, kivéve a szabadtéri
sportlétesítményekhez kapcsolódó szociális helyiségeket.  Belső közösségi tér kialakítása esetén épület külső felújítása csak belső felújítással



együtt támogatható.  Külső közösségi tér kialakítása keretében játszótér építése, felújítása nem támogatható.  Mezőberény és Szarvas
településeken, valamint azon településeken ahol Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működik vagy kialakítása folyamatban van belső
közösségi tér kialakítása nem támogatható.  A közösségi terek kialakításához kapcsolódóan legalább 2, különböző időpontban (külön napon)
megvalósuló program szervezése és lebonyolítása kötelező.  Az egységes tematikára épülő többnapos többnapos programok 1 programnak
minősülnek. A programok megvalósulásának határideje a döntés kézhezvételétől számított 24 hónap. A speciális elszámolható kiadások csak
programok megvalósítására vehetők igénybe. A programonként igényelhető kiadások összege az 500 e Ft-ot nem haladhatja meg.  A
programokra igényelt támogatás összege a közösségi tér kialakításához kapcsolódó kiadások (ide nem értve a marketing tevékenységek
költségeit) összegét nem haladhatja meg. Programokra támogatás önállóan nem igényelhető.  A fejlesztés keretében kialakított belső közösségi
tér, szabadtéri sportlétesítmény heti legalább 4 napon, legalább napi 4 órában látogatható kell legyen. A támogatott projektnek erősítenie kell a
szférákon belüli és a szférák közötti együttműködést.  

V. Jogosult települések

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

Csárdaszállás ; Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ;
Békéscsaba ; Békés ; Telekgerendás ; Kamut ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

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;
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);
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);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
előadók tiszteletdíja, fellépők költségei
anyagköltség, alapanyagköltség
szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás
rendezvényhez kapcsolódó eszközbérlés költségei
egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési díja

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám



LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg Pályázat és már megvalósult, vagy folyamatban lévő
fejlesztést igazoló irat másolata és fotódokumentáció
(nemzeti támogatásból vagy az EU
társfinanszírozásával megvalósult fejlesztés esetén a
támogatási szerződés vagy határozat másolata és
fotódokumentáció) 

5

LEADER szerűség - Partnerség Együttműködési megállapodás(ok) 10
LEADER szerűség - Partnerség  Együttműködési megállapodás(ok) 10
A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

Pályázati dokumentáció 10

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lélekszáma 

2010. évi KSH adatok alapján 10

A fejlesztés jellege Pályázat és tervdokumentáció vagy műszaki leírás 8
A fejlesztés révén kialakított közösségi tér,
sportlétesítmény látogathatósága 

Nyilatkozat 15

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a megvalósulás helye alapján) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek 10

A fejlesztéssel kialakított közösségi tér funkcionális
hasznosítására tervezett programok száma 

Programterv 12

A tervezett programok népszerűsítésére alkalmazott
kommunikációs/marketing eszközök száma 

Programterv 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban

megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 
5

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés kapcsolódik legalább egy térségi,
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

2

LEADER szerűség - Kiegészítő jelleg a fejlesztés nem kapcsolódik sem saját, sem térségi
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

0

LEADER szerűség - Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik legalább 4 másik szervezettel vagy
személlyel 

10

LEADER szerűség - Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik 3 másik szervezettel vagy személlyel 

5

LEADER szerűség - Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik 2 másik szervezettel vagy személlyel  

0

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában vállalnak szerepet 

10

LEADER szerűség - Partnerség  az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában nem vállalnak szerepet 

0

A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

a beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást 

10

A beruházás tartalmaz megújuló vagy bioenergia
hasznosítást 

a beruházás nem tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást 

0

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lélekszáma 

a település lélekszáma a 2000 főt nem haladja meg 10

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lélekszáma 

a település lélekszáma 2001 - 5000 fő 7

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lélekszáma 

a település lélekszáma a 5000 főt meghaladja 5

A fejlesztés jellege a pályázat érinti sportlétesítmény fejlesztését 8
A fejlesztés jellege a pályázat érinti külső közösségi tér fejlesztését 4
A fejlesztés jellege a pályázat nem érinti sem külső közösségi tér, sem

szabadtéri sportlétesítmény fejlesztését
0

A fejlesztés révén kialakított közösségi tér,
sportlétesítmény látogathatósága 

a létesítmény látogathatósága a hét minden napján,
napi legalább 4 órában megoldott 

15

A fejlesztés révén kialakított közösségi tér,
sportlétesítmény látogathatósága 

hetente legalább 4 munkanapon és 1 szabad vagy
munkaszüneti napon, napi legalább 4 órában
megoldott a létesítmény látogathatósága 

10



A fejlesztés révén kialakított közösségi tér,
sportlétesítmény látogathatósága 

hetente 4 napon, napi 4 órában megoldott a
létesítmény látogathatósága 

5

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a megvalósulás helye alapján) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a megvalósulás helye alapján) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

A fejlesztéssel kialakított közösségi tér funkcionális
hasznosítására tervezett programok száma 

a projekt keretében megvalósítani tervezett programok
száma legalább 4 

12

A fejlesztéssel kialakított közösségi tér funkcionális
hasznosítására tervezett programok száma 

a projekt keretében megvalósítani tervezett programok
száma 3 

8

A fejlesztéssel kialakított közösségi tér funkcionális
hasznosítására tervezett programok száma 

a projekt keretében megvalósítani tervezett programok
száma 2 

4

A tervezett programok népszerűsítésére alkalmazott
kommunikációs/marketing eszközök száma 

a tervezett programok népszerűsítésére alkalmazott
kommunikációs/marketing eszközök száma 4 vagy
annál több 

10

A tervezett programok népszerűsítésére alkalmazott
kommunikációs/marketing eszközök száma 

a tervezett programok népszerűsítésére alkalmazott
kommunikációs/marketing eszközök száma 2 vagy 3 

5

A tervezett programok népszerűsítésére alkalmazott
kommunikációs/marketing eszközök száma 

a tervezett programok népszerűsítésére alkalmazott
kommunikációs/marketing eszközök száma 1 

1

A tervezett programok népszerűsítésére alkalmazott
kommunikációs/marketing eszközök száma 

a tervezett programok népszerűsítésére egy
kommunikációs/marketing eszközt sem alkalmaz 

0

VIII. Jogkövetkezmények

 Amennyiben a programok nem a vállalt számban kerülnek megvalósításra, úgy az ügyfél elmaradt programonként a támogatási összeg 1%-nak
visszafizetésére köteles. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek;  A fejlesztéssel érintett településen működő vállalkozások,
civil szervezetek és magánszemélyek támogatását igazoló, legalább 6 db támogató nyilatkozat (Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által
rendszeresített formanyomtatványon); Non-profit szervezet pályázó esetén a szervezet létesítő okirata; Non-profit szervezet ügyfél esetén a
2010. évi egyszerűsített számviteli beszámoló; Amennyiben az ügyfél non-profit szervezet, és a 2010. évi egyszerűsített számviteli beszámolója
szerint a helyi települési önkormányzat által nyújtott támogatás összege az összes támogatás 50%-át meghaladta, a helyi települési
önkormányzat képviselő - testületének fejlesztést támogató határozatáról készült jegyzőkönyvi kivonat; Amennyiben a fejlesztéshez
tervdokumentáció csatolása nem kötelező, a fejlesztéssel érintett ingatlan alaprajza a funkciók megjelölésével; Nyilatkozat a nyitvatartásról a
Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon; Fejlesztés megvalósulási helye szerinti település jegyzőjének igazolása
arról, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan nem áll helyi védelem alatt; Programterv Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített
formanyomtatványon; Együttműködési megállapodás Körösök Völgye Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 794
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Helyi kompetenciák fejlesztése 
Vonatkozó HPME azonosító: 500d09
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi kompetenciák fejlesztése, a partnerség ösztönzése
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

- 

II. Támogatás vehető igénybe

Olyan nem formális, iskolarendszeren kívüli képzések, illetve képzési programok, oktatások szervezésére és lebonyolítására, melyek
egyidejűleg elősegítik a partneri szemlélet elterjedését, ösztönzik partneri kapcsolatok létrejöttét és a célcsoportok számára olyan tudást,
ismeretet adnak át, illetve olyan készséget fejlesztenek, melyek alkalmazásával a célcsoport tagjai a későbbiekben közvetlen haszonra
tehetnek szert.  A képzések kizárólag az alábbi témakörökre, vagy azok valamelyikére épülhetnek: hálózatépítés, marketing ? kommunikáció az
üzleti és a civil szférában, turizmus, gazdaságfejlesztési és szakmai ismeretek, alternatív foglalkoztatási módok. 

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 2 500 000 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 2 500 000 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
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 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A célterületre benyújtott pályázatokat partnerségben kell megvalósítani. 



V. Jogosult települések

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

Csárdaszállás ; Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ;
Békéscsaba ; Békés ; Telekgerendás ; Kamut ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

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;
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 projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban
megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 

10

Partnerség Együttműködési megállapodás(ok) 10
Partnerség - finanszírozási együttműködés Együttműködési megállapodás(ok) 10
A képzés minősége Igazoló irat másolata 10
Szakmai szervezet, szakember részvétele a képzési
terv összeállításában 

Szakmai szervezet, szakember nyilatkozata 30

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek 15

A pályázó szakmai tapasztalata Pályázó szakmai tapasztalatait, referenciáit bemutató
dokumentum 

15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy saját, korábban
megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztéshez. 

10

A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés kapcsolódik legalább egy térségi,
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

5

A projekt más fejlesztésekhez történő kapcsolódása -
kiegészítő jelleg 

a fejlesztés nem kapcsolódik sem saját, sem térségi
korábban megvalósított vagy folyamatban lévő
fejlesztéshez. 

0

Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik további legalább 2 másik szervezettel
vagy személlyel (az alapfeltételen túl)  

10

Partnerség a pályázó a fejlesztés megvalósításában
együttműködik további  1 másik szervezettel vagy
személlyel (az alapfeltételen túl)  

5

Partnerség a pályázó csak alapfeltételben előírt együttműködést
valósítja meg 

0

Partnerség - finanszírozási együttműködés az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában vállalnak szerepet 

10



Partnerség - finanszírozási együttműködés az együttműködő felek (ide nem értve a pályázót) a
fejlesztés finanszírozásában nem vállalnak szerepet 

0

A képzés minősége a képzés az Országos Képzési Jegyzékben szerepel 10
A képzés minősége a képzés az Országos Képzési Jegyzékben nem

szerepel 
0

Szakmai szervezet, szakember részvétele a képzési
terv összeállításában 

a képzési terv összeállításában legalább 3 vagy annál
több szakmai szervezet, szakember közreműködött 

30

Szakmai szervezet, szakember részvétele a képzési
terv összeállításában 

a képzési terv összeállításában 2 szakmai szervezet,
szakember közreműködött 

20

Szakmai szervezet, szakember részvétele a képzési
terv összeállításában 

a képzési terv összeállításában 1 szakmai szervezet,
szakember vett részt 

10

Szakmai szervezet, szakember részvétele a képzési
terv összeállításában 

a képzési terv összeállításában szakmai szervezet,
szakember nem vett részt 

0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

15

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (a pályázó bejegyzett székhelye, telephelye
alapján) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

A pályázó szakmai tapasztalata a pályázó a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
működési területén már legalább 2 vagy annál több
hasonló képzést megvalósított 

15

A pályázó szakmai tapasztalata a pályázó a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
működési területén már legalább 1 hasonló képzést
megvalósított 

5

A pályázó szakmai tapasztalata a pályázó még nem valósított meg hasonló képzést a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. működési
területén 

0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek;  Képzési terv a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. Által
rendszeresített formanyomtatványon; Együttműködési megállapodás a Körösök Völgye Acs. Np. Kft. Által rendszeresített formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 848
Helyi Akciócsoport:  Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Roma kisebbségek beilleszkedésének elősegítése 
Vonatkozó HPME azonosító: 500f10
Vonatkozó HPME megnevezése: Hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó programok támogatása, különös tekintettel a roma
kisebbség integrációjának elősegítésére
Célterület komplex: Nem
Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

Térség: a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-hez tartozó települések kül-és belterületeinek összessége; Szakmai szervezet vagy
szakember: állami foglalkoztatási szolgálat, nevelési - oktatási intézmény, közrend védelméért és/vagy fenntartásáért felelős szerv, tudományos
intézet, szociális intézmény és ezek munkatársai, fejlesztő pedagógus, szociális munkás valamint egyházközösségek és azon non-profit
szervezetek és munkatársaik, melyek alaptevékenysége hátrányos helyzetűek felzárkóztatására és/vagy családsegítésre irányul

II. Támogatás vehető igénybe

A térségben élő cigány kisebbségek integrációját, felzárkóztatását, a helyi többségi társadalimmal való békés együttélését, a munka, oktatás,
lakókörnyezet terén a  társadalmi integrációt elősegítő rendezvények, képzések, oktatások szervezésére és lebonyolítására, az ezen programok
együttműködésben történő sikeres megvalósítását és a közös szakmai munkát szolgáló tanácskozásokra, egyeztetésekre, a kapcsolattartásra
és a kapcsolódó marketing tevékenységekre.   

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 7 999 999 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 7 999 999 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 8 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

E célterület keretében csak olyan együttműködés támogatható, melyben a térségben működő települési cigány kisebbségi önkormányzatok
legalább 2/3-a, valamint legalább 2 szakmai szervezet vagy szakember, és minden, a települési cigány kisebbségi önkormányzat révén az



együttműködésben érintett településről további legalább 1 nem cigány kisebbséget képviselő szervezet részt vesz.  Az együttműködés szakmai
programja keretében legalább 4, különböző időpontban (külön napon) sorra kerülő képzést, oktatást meg kell valósítani. Az egy egységes
tematikára épülő többnapos képzés, oktatás 1 képzésnek, oktatásnak minősül.  

V. Jogosult települések

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

Csárdaszállás ; Csabacsűd ; Kétsoprony ; Tarhos ; Murony ; Mezőberény ; Kondoros ; Szarvas ; Örménykút ; Békésszentandrás ;
Békéscsaba ; Békés ; Telekgerendás ; Kamut ; Kardos ; Hunya ; Gyomaendrőd ; Doboz ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei: 
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak és az ezekhez kapcsolódó útiköltség térítés;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei; 
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag); 
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége; 
b) oktatás, képzés költségei: 
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség); 
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség; 
bd) terembérlet; 
be) meghívók; 
bf) eszközbérlés; 
bg) vizsgával kapcsolatos díjak; 
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége; 
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
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; 
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei; 
dd) promóciók költségei; 
de) honlap készítés költsége; 
df) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
e) kapcsolattartás költségei: 
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi); 
eb) kommunikációs költség; 
ec) szállás költsége; 
ed) étkezés; 
ee) napidíj; 
f) infrastruktúra-fejlesztés: 
fa) tereprendezés; 
fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok



Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
LEADER szerűség - partnerség Együttműködési megállapodás 10
Az együttműködés szakmai programja Együttműködési megállapodás és együttműködés

szakmai programja 
30

A pályázó szakmai felkészültsége A pályázó tevékenységét, referenciáit bemutató
dokumentum (Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit
Kft. által rendszeresített formanyomtatványon) 

10

A pályázó térségi szerepe Szakmai szervezeti tagságot, szakmai szervezetiséget
igazoló irat

10

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a pályázó bejegyzett székhelye,
telephelye szerint) 

240/2006-os és 311/2007-es kormányrendeletek 10

LEADER szerűség - Hálózatosodás Együttműködési megállapodás 30

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
LEADER szerűség - partnerség az együttműködésben résztvevők azonos társadalmi

szférát képviselnek
0

LEADER szerűség - partnerség az együttműködés tagjai között a közszféra, a civil
szféra és az üzleti szféra képviselői egyaránt
megtalálhatóak 

10

LEADER szerűség - partnerség az együttműködésben részt vevők között 2 társadalmi
szféra képviselői megtalálhatók

5

Az együttműködés szakmai programja a projekt keretében legalább 4 képzés és legalább 4
rendezvény megvalósul és promóciós/marketing
termék megjelentetésére/kidolgozására is sor kerül

30

Az együttműködés szakmai programja a projekt keretében 4 képzés és 2 vagy 3 rendezvény
megvalósul és promóciós/marketing termék
megjelentetésére/kidolgozására is sor kerül 

20

Az együttműködés szakmai programja a projekt keretében 4 képzés és 1 rendezvény valósul
meg és promóciós/marketing termék megjelentetésére
is sor kerül 

10

Az együttműködés szakmai programja a projekt keretében 4 képzés megvalósul és
promóciós/marketing termék
megjelentetésére/kidolgozására is sor kerül 

5

Az együttműködés szakmai programja a projekt keretében 4 képzés megvalósul 2
A pályázó szakmai felkészültsége a pályázó legalább 3 együttműködési programban vett

részt vagy legalább 2 együttműködési programban
vezető szerepet töltött be 

10

A pályázó szakmai felkészültsége a pályázó 2 együttműködési programban vett részt
vagy 1 együttműködési programban vezető szerepet
töltött be 

7

A pályázó szakmai felkészültsége a pályázó 1 együttműködési programban részt vett 3
A pályázó szakmai felkészültsége a pályázó nem vett részt együttműködési programban  0
A pályázó térségi szerepe a pályázó tagja legalább térségi szintű szakmai

szervezetnek vagy ő maga legalább térségi szintű
szakmai szervezet 

10

A pályázó térségi szerepe a pályázó nem tagja legalább térségi szintű szakmai
szervezetnek és ő maga sem legalább térségi szintű
szakmai szervezet 

0

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a pályázó bejegyzett székhelye,
telephelye szerint) 

a tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg 

10

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg (a pályázó bejegyzett székhelye,
telephelye szerint) 

a tervezett fejlesztés nem hátrányos helyzetű
településen valósul meg 

0

LEADER szerűség - Hálózatosodás az együttműködésben részt vevők száma az előírt
minimumot meghaladja  

30

LEADER szerűség - Hálózatosodás az együttműködésben részt vevők száma az előírt
minimumot nem haladja meg 

15



VIII. Jogkövetkezmények

 - 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek;  Együttműködés szakmai programterve a Körösök Völgye
Acs. Np. Kft. által rendszeresített formanyomtatványon. 


