
  

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. a következő LEADER 
kritériumokat határozta meg célterületenként 

  
  
A LEADER kritériumok kiindulási pontjaként tekintett LEADER alapelvek:  
  

 1. Területalapú megközelítés  
 2. Alulról építkező megközelítés  
 3. Partnerségi megközelítés – a köz és a magánszféra partnersége  
 4. Innováció  
 5. Integrált megközelítés  
 6. Hálózatépítés és együttműködés  

  
  
A LEADER alapelvekre épülő LEADER kritériumok:  
1. Területalapú megközelítés  
1.1. A javaslat az akcióterület több települését érinti.  
1.2. A javaslat az akcióterület valamennyi települését érinti.  
1.3. A javaslat alapja az akcióterület valamely földrajzi sajátossága (Körös folyók és holtágaik 
vagy természeti jellemzők vagy élő világ vagy termőföld, vagy felszín alatti ivóvíz/termálvíz vagy 
éghajlat, vagy határ menti elhelyezkedés stb.).  
1.4. A javaslat alapja az akcióterület valamely kulturális sajátossága (nemzetiségi hagyományok
vagy gasztronómiai hagyományok vagy kézműves hagyományok vagy települések jellemzői stb.). 

1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy 
turizmus, vagy határmenti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

1.6. A javaslat alapja az akcióterület valamely társadalmi sajátossága (elöregedés vagy
elvándorlás, vagy képzettség, vagy munkanélküliség, vagy kisebbségek, vagy stb.).  
  
2. Alulról építkező megközelítés  
2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken
tevékenykedik.  
2.2. A javaslat olyan tevékenység megvalósítására irányul, melynek kidolgozásában az érintett 
szereplők (vagy egy részük) részt vettek vagy a megvalósításban részt fognak venni, vagy
támogatják annak megvalósulását.  
2.3. A javaslat megvalósítása elősegíti az érintett szereplők és/vagy a helyi népesség 
figyelemfelkeltését, részvételét, mozgósítását, esetleg képzését/informálását.  
  
3. Partnerségi megközelítés – a köz és a magánszféra partnersége 
3.1. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a rendelkezésre álló emberi és
pénzügyi erőforrások optimalizálása érdekében a megvalósítás során.  
3.2. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a megvalósítás során annak
érdekében, hogy az egyes szereplők között párbeszéd, kapcsolat alakuljon ki, és a későbbiekben 
tartós együttműködésekre, integrált fejlesztések megvalósítására kerülhessen sor.  
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 4. Innováció  
Egyaránt innovációnak tekintjük az invenciót (olyan termékek, szolgáltatások, vagy folyamatok 
létrehozását melyek újak vagy kipróbálatlanok), a továbbfejlesztést (egy már létező termék, 
szolgáltatás vagy folyamat más területen, eltérő formában történő alkalmazását), az utánzást (a 
termék, szolgáltatás lemásolását és a saját ötlet hozzáadása révén javítását, továbbfejlesztését) a
szintézist (már létező elképzelések, termékek, ötletek kombinálását, új típusú felhasználását,
alkalmazását). Innovációnak tekintjük továbbá a fokozatos innovációt (kisebb változtatásokat, 
amelyek a teljesítményjavítást vagy a költségcsökkentést vagy a technológiai újítást vagy a
fenntarthatóságot célozzák) és a radikális innovációt (új technológiára alapozott új termék illetve 
meglévő technológiára alapozott új termék bevezetését).  

  
4.1. A javaslat az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával elősegíti a népesség 
innovációhoz való széles körű hozzáférését.  
4.2. A javaslat elősegíti máshol kifejlesztett újítások átvételét és kiigazítását.  
4.3. A javaslatnak része termék innováció – olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, mely 
tulajdonságaiban és használati módjában új, újszerű vagy jelentősen megújított  
4.4. A javaslatnak része eljárás innováció - új, újszerű vagy jelentősen megújított termelési 
módszer megvalósítása.  
4.5. A javaslatnak része marketing innováció - olyan új, újszerű vagy jelentősen megújított 
marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak pl. a terméktervezésben, 
csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.  

4.6. A javaslatnak része szervezési-szervezeti innováció – új, újszerű, jelentősen megújított 
szervezési módszerek megvalósítása az üzleti gyakorlatban, a munka szervezésében, vagy a külső
kapcsolatokban.  
  
5. Integrált megközelítés  
5.1. A javaslat erősíti a helyi identitás tudatot az akcióterület természeti vagy épített, tárgyi
örökségének megőrzésével.  
5.2. A javaslat erősíti a helyi identitástudatot a részvételre alapozott helyi közösségi programok 
megvalósításával.  
5.3. A javaslat hozzájárul a helyi életminőség javulásához a helyben elérhető szolgáltatások 
mennyiségi vagy minőségi fejlesztésével.  
5.4. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához új munkahelyek teremtésével vagy 
meglévő munkahelyek megtartásával (beleértve az önfoglalkoztatást is).  
5.5. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához ismeretek átadása, készségek
fejlesztése, alternatív jövedelemszerzési módok bemutatása révén.  
5.6. A javaslat hozzájárul a helyi életminőség javulásához az alternatív jövedelemszerzési 
képesség fokozása révén.  
5.7. A javaslat hozzájárul a versenyképességhez a fenntartható gazdálkodás és/vagy a környezeti 
fenntarthatóság népszerűsítése vagy alkalmazása révén.  
5.8. A javaslat hozzájárul a helyi turisztikai kínálat mennyiségi és/vagy minőségi bővüléséhez az 
akcióterület természeti és épített, tárgyi örökségének megőrzésével.  
5.9. A javaslat hozzájárul a helyi turisztikai kínálat mennyiségi és/vagy minőségi bővüléséhez az 
akcióterület hagyományainak megőrzésével és ápolásával.  
  
6. Hálózatépítés és együttműködés  
 
6.1.A javaslat hozzájárul a különböző területeken tevékenykedő, vagy azonos területen 
tevékenykedő, de más szektorban, ágazatban érdekelt szereplők tapasztalatainak,  
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6.2. A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
 6.3. A javaslat egy közös projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  

 
szakértelmének cseréjéhez, az adott terület fejlesztésében elért eredmények megismeréséhez,
közös fejlesztési tervek kidolgozásához.  
 

 6.4. A javaslat erősíti a szférák közötti együttműködést.  
 6.5. A javaslat erősíti az ágazatok közötti együttműködést (pl. elősegíti beszállítói kapcsolatok 
kialakulását a helyi turisztikai szoláltatók és a helyi terméket előállítók között).  
 6.6. A javaslat erősíti az ágazaton belüli együttműködést (pl. elősegíti partneri kapcsolatok 
kialakulását a helyi termékek alapanyag előállítói, feldolgozói és értékesítői között, erősíti az 
ágazaton belüli együttműködést azonos termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan vagy
különböző, de az akcióterülethez köthető termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan).  

 
  
  

Promóciós tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére  
Célterület azonosító: 1 016 770  

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.2. A javaslat az akcióterület valamennyi települését érinti.  
1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy,
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

 

2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken 
tevékenykedik.  
2.2. A javaslat olyan tevékenység megvalósítására irányul, melynek kidolgozásában az érintett
szereplők (vagy egy részük) részt vettek vagy a megvalósításban részt fognak venni, vagy
támogatják annak megvalósulását.  
2.3. A javaslat megvalósítása elősegíti az érintett szereplők és/vagy a helyi népesség 
figyelemfelkeltését, részvételét, mozgósítását, esetleg képzését/informálását.  
3.1. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a rendelkezésre álló emberi és
pénzügyi erőforrások optimalizálása érdekében a megvalósítás során.  
3.2. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a megvalósítás során annak
érdekében, hogy az egyes szereplők között párbeszéd, kapcsolat alakuljon ki, és a későbbiekben 
tartós együttműködésekre, integrált fejlesztések megvalósítására kerülhessen sor.  

4.2. A javaslat elősegíti máshol kifejlesztett újítások átvételét és kiigazítását.  
4.5. A javaslatnak része marketing innováció - olyan új, újszerű vagy jelentősen megújított 
marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak pl. a terméktervezésben, 
csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.  

5.5. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához ismeretek átadása, készségek 
fejlesztése, alternatív jövedelemszerzési módok bemutatása révén.  
5.6. A javaslat hozzájárul a helyi életminőség javulásához az alternatív jövedelemszerzési 
képesség fokozása révén.  
 6.3. A javaslat egy közös projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
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Környezeti fenntarthatóság elősegítése programok és akciók támogatásával  
Célterület azonosító: 1 016 756  

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.1. A javaslat az akcióterület több települését érinti.  
1.3. A javaslat alapja az akcióterület valamely földrajzi sajátossága (Körös folyók és holtágaik
vagy természeti jellemzők vagy élő világ vagy, termőföld, vagy felszín alatti ivóvíz/termálvíz 
vagy, éghajlat vagy határ menti elhelyezkedés stb.).  
1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

 

2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken
tevékenykedik.  
2.2. A javaslat olyan tevékenység megvalósítására irányul, melynek kidolgozásában az érintett 
szereplők (vagy egy részük) részt vettek vagy a megvalósításban részt fognak venni, vagy
támogatják annak megvalósulását.  
2.3. A javaslat megvalósítása elősegíti az érintett szereplők és/vagy a helyi népesség 
figyelemfelkeltését, részvételét, mozgósítását, esetleg képzését/informálását.  
4.1. A javaslat az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával elősegíti a népesség 
innovációhoz való széles körű hozzáférését.  
5.1. A javaslat erősíti a helyi identitás tudatot az akcióterület természeti vagy épített örökségének 
megőrzésével.  
5.2. A javaslat erősíti a helyi identitástudatot a részvételre alapozott helyi közösségi programok
megvalósításával.  
5.7. A javaslat hozzájárul a versenyképességhez a fenntartható gazdálkodás és/vagy a környezeti
fenntarthatóság népszerűsítése vagy alkalmazása révén.   
6.1.A javaslat hozzájárul a különböző területeken tevékenykedő, vagy azonos területen 
tevékenykedő, de más szektorban, ágazatban érdekelt szereplők tapasztalatainak, szakértelmének 
cseréjéhez, az adott terület fejlesztésében elért eredmények megismeréséhez, közös fejlesztési
tervek kidolgozásához.  
 6.2.A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
  
  

Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása 
Célterület azonosító: 1 016 787  

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.3. A javaslat alapja az akcióterület valamely földrajzi sajátossága (Körös folyók és holtágaik
vagy természeti jellemzők vagy élő világ vagy, termőföld vagy felszín alatti ivóvíz/termálvíz vagy 
éghajlat, vagy határ menti elhelyezkedés stb.).  
1.4. A javaslat alapja az akcióterület valamely kulturális sajátossága (nemzetiségi hagyományok
vagy gasztronómiai hagyományok vagy kézműves hagyományok vagy települések jellemzői stb.). 

1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar  
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vagy turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  
 

1.6. A javaslat alapja az akcióterület valamely társadalmi sajátossága (elöregedés vagy
elvándorlás, vagy képzettség, vagy munkanélküliség, vagy kisebbségek, vagy stb.)  
2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken
tevékenykedik.  
2.3. A javaslat megvalósítása elősegíti az érintett szereplők és/vagy a helyi népesség 
figyelemfelkeltését, részvételét, mozgósítását, esetleg képzését/informálását.  
4.5. A javaslatnak része marketing innováció - olyan új, újszerű vagy jelentősen megújított 
marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak pl. a terméktervezésben, 
csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.  

5.1. A javaslat erősíti a helyi identitás tudatot az akcióterület természeti vagy épített, tárgyi
örökségének megőrzésével.  
5.4. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához új munkahelyek teremtésével vagy
meglévő munkahelyek megtartásával (beleértve az önfoglalkoztatást is).  
5.8. A javaslat hozzájárul a helyi turisztikai kínálat mennyiségi és/vagy minőségi bővüléséhez az 
akcióterület természeti vagy épített, tárgyi örökségének megőrzésével.  
5.9. A javaslat hozzájárul a helyi turisztikai kínálat mennyiségi és/vagy minőségi bővüléséhez az 
akcióterület hagyományainak megőrzésével és ápolásával.  
6.2. A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
 6.4.A javaslat erősíti a szférák közötti együttműködést.  
 6.5.A javaslat erősíti az ágazatok közötti együttműködést (pl. elősegíti beszállítói kapcsolatok 
kialakulását a helyi turisztikai szoláltatók és a helyi terméket előállítók között).  
  

  
Helyi agrárium termékeinek és szolgáltatásainak és helyi kézműipari termékek jobb 
piaci pozicionálása 

Célterület azonosító: 1 016 763  
  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.3. A javaslat alapja az akcióterület valamely földrajzi sajátossága (Körös folyók és holtágaik 
vagy természeti jellemzők vagy élő világ vagy termőföld, vagy felszín alatti ivóvíz/termálvíz vagy 
éghajlat, vagy határ menti elhelyezkedés stb.).  
1.4. A javaslat alapja az akcióterület valamely kulturális sajátossága (nemzetiségi hagyományok 
vagy gasztronómiai hagyományok vagy kézműves hagyományok vagy települések jellemzői stb.). 

1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy 
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

1.6. A javaslat alapja az akcióterület valamely társadalmi sajátossága (elöregedés vagy
elvándorlás, vagy képzettség, vagy munkanélküliség, vagy kisebbségek, vagy stb.).  
2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken
tevékenykedik.  
4.2. A javaslat elősegíti máshol kifejlesztett újítások átvételét és kiigazítását.  
4.3. A javaslatnak része termék innováció – olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, mely 
tulajdonságaiban és használati módjában új, újszerű vagy jelentősen megújított.  
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4.5. A javaslatnak része marketing innováció - olyan új, újszerű vagy jelentősen megújított 
marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak pl. a terméktervezésben, 
csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.  

 
4.6. A javaslatnak része szervezési-szervezeti innováció – új, újszerű, jelentősen megújított 
szervezési módszerek megvalósítása az üzleti gyakorlatban, a munka szervezésében, vagy a külső
kapcsolatokban.  
5.4. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához új munkahelyek teremtésével vagy
meglévő munkahelyek megtartásával (beleértve az önfoglalkoztatást is).  
6.2. A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
6.3. A javaslat egy közös projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
6.4. A javaslat erősíti a szférák közötti együttműködést.  
6.5. A javaslat erősíti az ágazatok közötti együttműködést (pl. elősegíti beszállítói kapcsolatok 
kialakulását a helyi turisztikai szoláltatók és a helyi terméket előállítók között).  
 
6.6. A javaslat erősíti az ágazaton belüli együttműködést (pl. elősegíti partneri kapcsolatok 
kialakulását a helyi termékek alapanyag előállítói, feldolgozói és értékesítői között, erősíti az 
ágazaton belüli együttműködést azonos termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan vagy

ülönböző, de az akcióterülethez köthető termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan)  k  
  

Egészséges élelmiszer előállítás 
Célterület azonosító: 1 016 800  

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.3. A javaslat alapja az akcióterület valamely földrajzi sajátossága (Körös folyók és holtágaik
vagy természeti jellemzők vagy élő világ vagy termőföld, vagy felszín alatti ivóvíz/termálvíz vagy, 
éghajlat vagy határ menti elhelyezkedés stb.).  
1.4. A javaslat alapja az akcióterület valamely kulturális sajátossága (nemzetiségi hagyományok 
vagy gasztronómiai hagyományok vagy kézműves hagyományok vagy települések jellemzői stb.). 

1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

1.6. A javaslat alapja az akcióterület valamely társadalmi sajátossága (elöregedés vagy
elvándorlás, vagy képzettség, vagy munkanélküliség, vagy kisebbségek, vagy stb.).  
3.1. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a rendelkezésre álló emberi és 
pénzügyi erőforrások optimalizálása érdekében a megvalósítás során.  
3.2. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a megvalósítás során annak 
érdekében, hogy az egyes szereplők között párbeszéd, kapcsolat alakuljon ki, és a későbbiekben 
tartós együttműködésekre, integrált fejlesztések megvalósítására kerülhessen sor.  

4.2. A javaslat elősegíti máshol kifejlesztett újítások átvételét és kiigazítását.  
4.3. A javaslatnak része termék innováció – olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, mely 
tulajdonságaiban és használati módjában új, újszerű vagy jelentősen megújított.  
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4.4. A javaslatnak része eljárás innováció - új, újszerű vagy jelentősen megújított termelési 
módszer megvalósítása.   
4.5. A javaslatnak része marketing innováció - olyan új, újszerű vagy jelentősen megújított 
marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak pl. a terméktervezésben, 
csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.  

 
4.6. A javaslatnak része szervezési-szervezeti innováció – új, újszerű, jelentősen megújított 
szervezési módszerek megvalósítása az üzleti gyakorlatban, a munka szervezésében, vagy a külső
kapcsolatokban.  
5.4. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához új munkahelyek teremtésével vagy
meglévő munkahelyek megtartásával (beleértve az önfoglalkoztatást is).  
5.7. A javaslat hozzájárul a versenyképességhez a fenntartható gazdálkodás és/vagy a környezeti 
fenntarthatóság népszerűsítése vagy alkalmazása révén.  
 6.2. A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
 6.5. A javaslat erősíti az ágazatok közötti együttműködést (pl. elősegíti beszállítói kapcsolatok 
kialakulását a helyi turisztikai szoláltatók és a helyi terméket előállítók között).  
 6.6. A javaslat erősíti az ágazaton belüli együttműködést (pl. elősegíti partneri kapcsolatok 
kialakulását a helyi termékek alapanyag előállítói, feldolgozói és értékesítői között, erősíti az 
ágazaton belüli együttműködést azonos termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan vagy 
különböző, de az akcióterülethez köthető termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan).  
  
  

Falusi szálláshelyek kialakításának támogatása 
Célterület azonosító: 1 026 766 

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.3. A javaslat alapja az akcióterület valamely földrajzi sajátossága (Körös folyók és holtágaik
vagy természeti jellemzők vagy élő világ, vagy termőföld, vagy felszín alatti ivóvíz/termálvíz vagy 
éghajlat, vagy határ menti elhelyezkedés stb.).  
1.4. A javaslat alapja az akcióterület valamely kulturális sajátossága (nemzetiségi hagyományok 
vagy gasztronómiai hagyományok vagy kézműves hagyományok vagy települések jellemzői stb.). 

1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken
tevékenykedik.  
4.5. A javaslatnak része marketing innováció - olyan új, újszerű vagy jelentősen megújított 
marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak pl. a terméktervezésben, 
csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.  

5.4. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához új munkahelyek teremtésével vagy 
meglévő munkahelyek megtartásával (beleértve az önfoglalkoztatást is).  
5.6. A javaslat hozzájárul a helyi életminőség javulásához az alternatív jövedelemszerzési 
képesség fokozása révén.  
5.7. A javaslat hozzájárul a versenyképességhez a fenntartható gazdálkodás és/vagy a környezeti
fenntarthatóság népszerűsítése vagy alkalmazása révén.  
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5.9. A javaslat hozzájárul a helyi turisztikai kínálat mennyiségi és/vagy minőségi bővüléséhez az 
akcióterület hagyományainak megőrzésével és ápolásával.  
 6.2. A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
6.4.A javaslat erősíti a szférák közötti együttműködést.  
6.5.A javaslat erősíti az ágazatok közötti együttműködést (pl. elősegíti beszállítói kapcsolatok 
kialakulását a helyi turisztikai szoláltatók és a helyi terméket előállítók között).  
6.6.A javaslat erősíti az ágazaton belüli együttműködést (pl. elősegíti partneri kapcsolatok 
kialakulását a helyi termékek alapanyag előállítói, feldolgozói és értékesítői között, erősíti az 
ágazaton belüli együttműködést azonos termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan vagy
különböző, de az akcióterülethez köthető termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan).  
  
  

Megújuló energiafarm és bemutató energiaház vagy bemutatóüzem kialakítása  
Célterület azonosító: 1 016 824  

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.3. A javaslat alapja az akcióterület valamely földrajzi sajátossága (Körös folyók és holtágaik 
vagy természeti jellemzők vagy élő világ, vagy termőföld, vagy felszín alatti ivóvíz/termálvíz vagy 
éghajlat, vagy határ menti elhelyezkedés stb.).  
1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken 
tevékenykedik.  
2.3. A javaslat megvalósítása elősegíti az érintett szereplők és/vagy a helyi népesség 
figyelemfelkeltését, részvételét, mozgósítását, esetleg képzését/informálását.  
4.1. A javaslat az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával elősegíti a népesség 
innovációhoz való széles körű hozzáférését.  
4.2. A javaslat elősegíti máshol kifejlesztett újítások átvételét és kiigazítását.  
4.3. A javaslatnak része termék innováció – olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, mely 
tulajdonságaiban és használati módjában új, újszerű vagy jelentősen megújított.  
4.4. A javaslatnak része eljárás innováció - új, újszerű vagy jelentősen megújított termelési 
módszer megvalósítása.   
4.5. A javaslatnak része marketing innováció - olyan új, újszerű vagy jelentősen megújított 
marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős változást hoznak pl. a terméktervezésben, 
csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.  

4.6. A javaslatnak része szervezési-szervezeti innováció – új, újszerű, jelentősen megújított 
szervezési módszerek megvalósítása az üzleti gyakorlatban, a munka szervezésében, vagy a külső
kapcsolatokban.  
5.1. A javaslat erősíti a helyi identitás tudatot az akcióterület természeti vagy épített, tárgyi 
örökségének megőrzésével.  
5.2. A javaslat erősíti a helyi identitástudatot a részvételre alapozott helyi közösségi programok
megvalósításával.  
5.3. A javaslat hozzájárul a helyi életminőség javulásához a helyben elérhető szolgáltatások 
mennyiségi vagy minőségi fejlesztésével.  
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5.4. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához új munkahelyek teremtésével vagy
meglévő munkahelyek megtartásával (beleértve az önfoglalkoztatást is).  
5.5. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához ismeretek átadása, készségek
fejlesztése, alternatív jövedelemszerzési módok bemutatása révén.  
5.7. A javaslat hozzájárul a versenyképességhez a fenntartható gazdálkodás és/vagy a környezeti
fenntarthatóság népszerűsítése vagy alkalmazása révén.   
6.1.A javaslat hozzájárul a különböző területeken tevékenykedő, vagy azonos területen 
tevékenykedő, de más szektorban, ágazatban tevékenykedő szereplők tapasztalatainak, 
szakértelmének cseréjéhez, az adott terület fejlesztésében elért eredmények megismeréséhez, 
közös fejlesztési tervek kidolgozásához.  
6.2.A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
6.5.A javaslat erősíti az ágazatok közötti együttműködést (pl. elősegíti beszállítói kapcsolatok 
kialakulását a helyi turisztikai szoláltatók és a helyi terméket előállítók között).  
6.6.A javaslat erősíti az ágazaton belüli együttműködést (pl. elősegíti partneri kapcsolatok 
kialakulását a helyi termékek alapanyag előállítói, feldolgozói és értékesítői között, erősíti az 
ágazaton belüli együttműködést azonos termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan vagy 
különböző, de az akcióterülethez köthető termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan).  
  
  

Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása  
Célterület azonosító: 1 016 831  

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.3. A javaslat alapja az akcióterület valamely földrajzi sajátossága (Körös folyók és holtágaik
vagy természeti jellemzők vagy élő világ, vagy termőföld, vagy felszín alatti ivóvíz/termálvíz, 
vagy éghajlat, vagy határ menti elhelyezkedés stb.).  
1.4. A javaslat alapja az akcióterület valamely kulturális sajátossága (nemzetiségi hagyományok
vagy gasztronómiai hagyományok vagy kézműves hagyományok vagy települések jellemzői stb.). 

1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

1.6. A javaslat alapja az akcióterület valamely társadalmi sajátossága (elöregedés vagy,
elvándorlás, vagy képzettség, vagy munkanélküliség, vagy kisebbségek, vagy stb.).  
2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken
tevékenykedik.  
2.2. A javaslat olyan tevékenység megvalósítására irányul, melynek kidolgozásában az érintett
szereplők (vagy egy részük) részt vettek vagy a megvalósításban részt fognak venni, vagy 
támogatják annak megvalósulását.  
2.3. A javaslat megvalósítása elősegíti az érintett szereplők és/vagy a helyi népesség 
figyelemfelkeltését, részvételét, mozgósítását, esetleg képzését/informálását.  
3.1. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a rendelkezésre álló emberi és
pénzügyi erőforrások optimalizálása érdekében a megvalósítás során.  
3.2. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a megvalósítás során annak
érdekében, hogy az egyes szereplők között párbeszéd, kapcsolat alakuljon ki, és a  
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későbbiekben tartós együttműködésekre, integrált fejlesztések megvalósítására kerülhessen sor.  
 

5.1. A javaslat erősíti a helyi identitás tudatot az akcióterület természeti vagy épített, tárgyi
örökségének megőrzésével.  
5.2. A javaslat erősíti a helyi identitástudatot a részvételre alapozott helyi közösségi programok
megvalósításával.  
5.3. A javaslat hozzájárul a helyi életminőség javulásához a helyben elérhető szolgáltatások 
mennyiségi vagy minőségi fejlesztésével.  
5.4. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához új munkahelyek teremtésével vagy
meglévő munkahelyek megtartásával (beleértve az önfoglalkoztatást is).  
5.5. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához ismeretek átadása, készségek
fejlesztése, alternatív jövedelemszerzési módok bemutatása révén.  
 6.2. A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
 6.3.A javaslat egy közös projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
 6.4.A javaslat erősíti a szférák közötti együttműködést.  
 6.5. A javaslat erősíti az ágazatok közötti együttműködést (pl. elősegíti beszállítói kapcsolatok 
kialakulását a helyi turisztikai szoláltatók és a helyi terméket előállítók között).  
 6.6. A javaslat erősíti az ágazaton belüli együttműködést (pl. elősegíti partneri kapcsolatok 
kialakulását a helyi termékek alapanyag előállítói, feldolgozói és értékesítői között, erősíti az 
ágazaton belüli együttműködést azonos termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan vagy
különböző, de az akcióterülethez köthető termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan).  
  
  

Helyi kompetenciák fejlesztése 
Célterület azonosító: 1 016 794  

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.4. A javaslat alapja az akcióterület valamely kulturális sajátossága (nemzetiségi hagyományok
vagy gasztronómiai hagyományok vagy kézműves hagyományok vagy települések jellemzői stb.). 

1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

1.6. A javaslat alapja az akcióterület valamely társadalmi sajátossága (elöregedés vagy 
elvándorlás, vagy képzettség, vagy munkanélküliség. vagy kisebbségek, vagy stb.).  
2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken
tevékenykedik.  
2.3. A javaslat megvalósítása elősegíti az érintett szereplők és/vagy a helyi népesség 
figyelemfelkeltését, részvételét, mozgósítását, esetleg képzését/informálását.  
4.1. A javaslat az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával elősegíti a népesség 
innovációhoz való széles körű hozzáférését.  
5.5. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához ismeretek átadása, készségek
fejlesztése, alternatív jövedelemszerzési módok bemutatása révén.  
5.6. A javaslat hozzájárul a helyi életminőség javulásához az alternatív jövedelemszerzési 
képesség fokozása révén.  
6.1.A javaslat hozzájárul a különböző területeken tevékenykedő, vagy azonos területen 
tevékenykedő, de más szektorban, ágazatban tevékenykedő szereplők tapasztalatainak,  
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szakértelmének cseréjéhez, az adott terület fejlesztésében elért eredmények megismeréséhez, 
közös fejlesztési tervek kidolgozásához.  
6.2.A javaslat egy projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
  
  

Roma kisebbségek beilleszkedésének elősegítése 
Célterület azonosító: 1 016 848  

  
Projektjavaslatok által teljesíthető LEADER kritériumok (minimum négy kritérium teljesítése 
kötelező):  
  
1.1. A javaslat az akcióterület több települését érinti.  
1.4. A javaslat alapja az akcióterület valamely kulturális sajátossága (nemzetiségi hagyományok
vagy gasztronómiai hagyományok, vagy kézműves hagyományok, vagy települések jellemzői 
stb.).  
1.5. A javaslat alapja az akcióterület valamely gazdasági sajátossága (kiváló termőföldekre és 
munkaigényes növénykultúrákra, állattenyésztésre alapozott agrárium vagy feldolgozó ipar vagy 
turizmus, vagy határ menti elhelyezkedés, vagy infrastruktúra, vagy munkanélküliség stb.).  

1.6. A javaslat alapja az akcióterület valamely társadalmi sajátossága (elöregedés vagy 
elvándorlás, vagy képzettség, vagy munkanélküliség, vagy kisebbségek, vagy stb.),  
2.1. A javaslat benyújtója olyan projektgazda, aki a fejlesztéssel érintett településen/településeken
tevékenykedik.  
2.2. A javaslat olyan tevékenység megvalósítására irányul, melynek kidolgozásában az érintett
szereplők (vagy egy részük) részt vettek vagy a megvalósításban részt fognak venni, vagy
támogatják annak megvalósulását.  
2.3. A javaslat megvalósítása elősegíti az érintett szereplők és/vagy a helyi népesség 
figyelemfelkeltését, részvételét, mozgósítását, esetleg képzését/informálását.  
3.1. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a rendelkezésre álló emberi és
pénzügyi erőforrások optimalizálása érdekében a megvalósítás során.  
3.2. A javaslatnak része a köz és/vagy a civil és/vagy az üzleti szféra képviselői közötti partneri 
viszony kiépítése vagy a már meglévő partneri viszony kihasználása a megvalósítás során annak 
érdekében, hogy az egyes szereplők között párbeszéd, kapcsolat alakuljon ki, és a későbbiekben 
tartós együttműködésekre, integrált fejlesztések megvalósítására kerülhessen sor.  

5.5. A javaslat hozzájárul a foglalkoztatottság javulásához ismeretek átadása, készségek
fejlesztése, alternatív jövedelemszerzési módok bemutatása révén.  
5.6. A javaslat hozzájárul a helyi életminőség javulásához az alternatív jövedelemszerzési 
képesség fokozása révén.  
 
6.1. A javaslat hozzájárul a különböző területeken tevékenykedő, vagy azonos területen 
tevékenykedő, de más szektorban, ágazatban tevékenykedő szereplők tapasztalatainak, 
szakértelmének cseréjéhez, az adott terület fejlesztésében elért eredmények megismeréséhez,
közös fejlesztési tervek kidolgozásához.  

6  .4.A javaslat erősíti a szférák közötti együttműködést.  
6.3.A javaslat egy közös projekt több szereplő általi kivitelezésére irányul.  
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