
 

 

LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

 

1. Számú intézkedés 

 

1.1. HVS intézkedés megnevezése: SZÁLLÁSHELYEK MENNYISÉGI ÉS 

MINŐSÉGI FEJLESZTÉSE 

 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: A térség turisztikai kínálatának bővítése és 

népszerűsítése 

 

1.3.HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a térség ifjúsági 

szálláshelyeinek mennyiségi és/vagy minőségi 

fejlesztése, valamint e szálláshelyek bekapcsolása az 

ágazati együttműködések elősegítésére és a turisztikai 

kínálat népszerűsítésére létrejött hálózatokba.  

Támogatás vehető igénybe új ifjúsági szálláshelyek 

kialakításához, vagy működő ifjúsági szálláshelyek 

korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges építési 

tevékenységekre, gépek és eszközök beszerzésére, a 

minőségi fejlesztést szolgáló szolgáltatások igénybe 

vételére (ide értve a szálláshelyek vezetéséért és 

működtetéséért felelős szakmai munkatársak képzését 

is), és a kapcsolódó marketing tevékenységekre. 

 

1.4. Támogatási kritériumok: 

 Az intézkedés keretében statisztikai kistérségenként legfeljebb 1 ifjúsági szálláshely 

fejlesztése támogatható.  

 Ifjúsági szálláshely a 173/2003. (X.28.) korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti üdülő 

vagy gyermek és ifjúsági tábor. 

 Az intézkedés keretében Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas településeken fejlesztés 

csak a települések belterületén valósítható meg. 

 Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd és Mezőberény településeken megvalósuló fejlesztés 

esetén a fejlesztés keretében legalább 2 támogatható tevékenység meg kell jelenjen. Az 

egyéb tevékenység az előírt 2 tevékenységbe nem számít bele. 

 Amennyiben az ügyfél új szálláshelyet alakít ki, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig 

csatlakoznia kell valamely, a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 



 

 

területét, de legalább a fejlesztéssel érintett statisztikai kistérséget lefedő hálózat 

munkájához, és az erről szóló igazolást kifizetési kérelméhez csatolnia kell.  

 Amennyiben az ügyfél már meglévő szálláshely korszerűsítését, bővítését tervezi, a 

projekt adatlap benyújtásakor tagja kell, legyen valamely, a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területét, de legalább a fejlesztéssel érintett 

statisztikai kistérséget lefedő hálózatnak.  

 Amennyiben a fejlesztés már működő szálláshely fejlesztésére irányul, mennyiségi bővítés 

csak minőségi bővítéssel együtt támogatható. 

 Támogatás csak olyan marketing tevékenységhez igényelhető, mely az ügyfél által 

választott szakmai hálózat szakmai programjának megfelel, és a fejlesztéssel érintett 

szálláshely népszerűsítésén túl a hálózat által kitűzött célok elérését is elősegíti. Azon 

kifizetési kérelemhez, melyben marketing tevékenységhez kapcsolódó kiadás is 

elszámolásra kerül, az ügyfélnek csatolnia kell a hálózat vezetésére, koordinálására stb. 

jogosult szervezet vagy személy által kiállított igazolást, mely tartalmazza a hálózat és 

képviseletére jogosult adatait, területi illetékességét, célját, szakmai programját, valamint 

tételes indoklást arra vonatkozóan, hogy az ügyfél által megvalósított marketing 

tevékenység e szakmai programhoz illeszkedik.  

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  5 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 20 000 000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör: 

Non-profit szervezet, Egyház, Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás 

 

1.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Gyomaendrőd, Mezőberény, Szarvas 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás. 

 A fejlesztést megelőző állapotot bemutató fotódokumentáció. 

 Amennyiben az ügyfél már meglévő szálláshely korszerűsítését, bővítését tervezi, a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület területét, de legalább a fejlesztéssel érintett 



 

 

statisztikai kistérséget lefedő hálózati tagságot igazoló irat, mely tartalmazza a hálózat és 

képviseletére jogosult adatait, területi illetékességét, célját, a tagság keletkezésének dátumát és a 

képviselő aláírását.  

 

 

 

2. számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: A térség turisztikai kínálatának bővítése és 

népszerűsítése 

 

2.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a térség természeti és épített 

örökségére, kulturális értékeire és hagyományaira 

alapozott attrakciók és az aktív turizmushoz kötődő 

szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztésével 

és az ágazati szereplők partnerségének ösztönzésével 

az ágazat jövedelmezőségének javítása. 

Támogatás vehető igénybe az üzletvitel szerűen 

működtethető attrakciók és szolgáltatások 

elérhetőségének és színvonalának javítása, valamint új 

attrakciók és szolgáltatások kialakítása és bevezetése 

érdekében szükséges építési tevékenységre, gép-és 

eszközbeszerzésre, a minőségi fejlesztést szolgáló 

szolgáltatások igénybe vételére (ide értve az 

üzemeltetésért és a vendégek kiszolgálásáért felelős 

szakmai munkatársak képzését is), és a kapcsolódó 

marketing tevékenységekre. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: 

 Az intézkedés keretében településenként egynél több azonos típusú attrakció és/vagy szolgáltatás 

fejlesztése nem támogatható. 

 Az ügyfélnek a fejlesztéssel érintett attrakciót és/vagy szolgáltatást a vendégek számára önállóan is 

elérhetővé kell tennie, de az ügyfél által, vagy más személy, szervezet (partner) által működtetett 

szálláshely szolgáltatáshoz is hozzá kell kapcsolnia. Amennyiben az ügyfél szálláshely szolgáltatási 

tevékenységet a projekt adatlap benyújtásának időpontjában nem végez, a fejlesztéssel érintett attrakció 

és/vagy szolgáltatás megtekintése/igénybe vétele a partner szálláshely által a vendégeknek kínált, a 

szállás díjában benne foglalt attrakcióként és/vagy szolgáltatásként meg kell jelenjen. A megjelenés 



 

 

módját (weboldalon, kiadványban, stb.), gyakoriságát (szezonálisan, egész évben, kiemelt 

időszakokban stb.) és a partnerség egyéb céljait közokirat formájú együttműködési 

megállapodásban/szerződésben stb. kell rögzíteni, mely a felek adatain és cégszerű aláírásán kívül 

tételesen tartalmazza az attrakciók és szolgáltatások kiajánlásának, a felmerülő feladatok elvégzésének, 

a keletkező kiadások és bevételek egymás közötti megosztásának feltételeit. Az együttműködési 

megállapodás/szerződés stb. az ügyfél által megvalósított fejlesztés jellegének megfelelő, érdemi 

partnerségre kell, vonatkozzon, mely alkalmas az intézkedés céljának elérésére. Az üzemeltetési 

időszak alatt az ügyfél több partnerrel, valamint amennyiben szükséges, új partnerekkel is 

együttműködhet. Az ügyfélnek a fejlesztéssel érintett attrakciót és/vagy szolgáltatást 

megtekintők/igénybe vevők köréről analitikus nyilvántartást kell vezetnie, mely nyilvántartásban 

elkülönítetten kell feltüntetni a partner által nyújtott szolgáltatást is igénybe vevők körét. A partner 

nyilvántartásai az ügyfél fejlesztését célzó ellenőrzések során az ügyfél által szolgáltatott adatok 

alátámasztására bekérhetők.  

 Az intézkedés keretében szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése nem, valamint a már meglévő 

szolgáltatások üzemeltethetőségéhez kapcsolódó, a vendégek által megtekinthető/igénybe vehető 

attrakciók és/vagy szolgáltatások fejlesztéséhez közvetlenül nem kapcsolódó kiadások nem 

támogathatóak. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

2.7.Ügyfélkör: 

 

Működő és induló mikro-kis-és középvállalkozás, Természetes személy   

 

2.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás. 

 A fejlesztést megelőző állapotokat bemutató fotódokumentáció. 



 

 

 Az ügyfél tevékenységi körét igazoló irat (cégkivonat, vállalkozói igazolvány stb.) 

 Amennyiben az ügyfél tevékenységi körében a szálláshely szolgáltatás szerepel, és nem kíván 

partner szervezettel együttműködést kötni, a szálláshely szolgáltató tevékenység végzését igazoló 

irat (az utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozóan az ügyfél nyilatkozata a szálláshely típusáról, 

helyéről, a kapcsolódó saját szolgáltatásokról, a vendég éjszakák számáról, a szálláshely 

szolgáltatásból származó bevételről, a települési önkormányzathoz befizetett idegenforgalmi adó 

mértékéről).  

 Amennyiben az ügyfél más szálláshely szolgáltatást végző személlyel vagy szervezettel partnerséget 

köt, a partner szálláshely szolgáltatási tevékenységét igazoló iratok (cégkivonat, vállalkozói 

igazolvány stb. és az utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozóan a partner nyilatkozata a szálláshely 

típusáról, helyéről, a kapcsolódó saját szolgáltatásokról, a vendég éjszakák számáról, a szálláshely 

szolgáltatásból származó bevételről, a települési önkormányzathoz befizetett idegenforgalmi adó 

mértékéről). 

 A partnerséget alátámasztó, közokirati formában kiállított együttműködési megállapodás/szerződés 

stb.  

 Igazolás a szükséges önerő mértékéről, eredeti példányban vagy hiteles másolatban (10 napnál nem 

régebbi banki igazolás bankszámlán rendelkezésre álló készpénz mértékéről, érvényes banki 

hitelígérvény, ügyvéd, jogtanácsos vagy közjegyző által ellenjegyzett kölcsönszerződés stb.).  

 

 

3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGOT 

ELŐSEGÍTŐ KOMPLEX PROGRAMOK 

MEGVALÓSÍTÁSA 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Természeti és kulturális értékek fenntartható 

fejlesztése 

 

3.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a helyi lakosság, és különösen 

a fiatalok és mezőgazdasági termelők 

szemléletformálását, ösztönzését, a környezet 

megőrzését, rehabilitációját, a korszerű hulladék 

gazdálkodási módszerek és az egyéb innovatív 

megoldások széles körű elterjesztését célzó komplex 

programok megvalósításával elősegíteni a térség agrár-

és élelmiszer termelési valamint turisztikai 

potenciáljának megőrzését, környezeti 

fenntarthatóságát. 

Támogatás vehető igénybe olyan egyszeri 



 

 

alkalommal, vagy rendszeres időközönként sorra 

kerülő akciókra, melyek meghatározott cél 

meghatározott célcsoport tevékeny bevonásával 

történő megvalósítására irányulnak és egyrészt 

közvetlen, azonnali eredménnyel zárulnak, másrészt a 

későbbiekben is fenntartható és az intézkedési cél 

elérését folyamatosan elősegítő fejlesztést is 

végrehajtanak.  Támogatás vehető igénybe építési 

tevékenységekre, gépek-és eszközök beszerzésére, 

szolgáltatások beszerzésére, és az akciók 

végrehajtásához kapcsolódóan rendezvények 

előkészítésére és lebonyolítására, valamint a fejlesztés 

keretében végrehajtott akciókhoz közvetlenül kötődő 

marketing tevékenységekre. 

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

 Az intézkedés keretében a Körösök völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területén 

legfeljebb 18 akció vagy akció sorozat támogatható. A HBB döntései meghozatala során figyelemmel 

kíséri az egyes kistérségek és települések közötti támogatási egyensúly megtartását. 

 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 rendezvények előkészítése és lebonyolítása tevékenységhez kapcsolódó kiadások önállóan nem, 

kizárólag valamely építési tevékenységhez, gép és eszközbeszerzéshez vagy szolgáltatások 

beszerzéséhez kapcsolódó kiadással együtt számolhatóak el. A rendezvények előkészítése és 

lebonyolítása tevékenységre elszámolni kívánt kiadások nem haladhatják meg az egyéb más 

tevékenységekre elszámolni kívánt kiadások mértékét. 

 Az étel és italfogyasztás, valamint az e célt szolgáló alapanyagok költsége az intézkedés keretében nem 

számolható el, kivéve az ásványvíz beszerzés költségét.   

 Az akciók előzetes és utólagos kommunikációjára, a célcsoportok bevonására és az elért eredmények 

közzétételére az ügyfélnek legalább 1 – 1 olyan marketing –és kommunikációs eszközt igénybe kell 

vennie, mely a fejlesztés keretében finanszírozott. A fejlesztés keretében finanszírozott, az akció 

előzetes és utólagos kommunikációjához kapcsolódó marketing-és kommunikációs eszköz nem lehet 

az ügyfél saját maga vagy a helyi önkormányzat által működtetett honlap, sajtóorgánum vagy 

elektronikus médium. 

 Rendezvény szervezési szolgáltatás elszámolása abban az esetben támogatható, ha az árajánlatból 

pontosan megállapítható az abban foglalt kiadási tételek köre és mennyisége. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 



 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

 

3.7.Ügyfélkör: 

 

Non-profit szervezet, Egyház 

 

3.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció. 

 Amennyiben a fejlesztés rendezvényhez kapcsolódó kiadást tartalmaz, Programterv (a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által közzétett 5. számú melléklet 

formanyomtatványon). 

 Hatályos, az illetékes Törvényszéken nyilvántartott alapító okirat a tevékenységi kör igazolására. 

 

 

4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: TÉRSÉGI ÉS NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK 

ÁPOLÁSÁT CÉLZÓ KOMPLEX PROGRAMOK 

MEGVALÓSÍTÁSA 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Természeti és kulturális értékek fenntartható 

fejlesztése 

 

4.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja már működő tájházak, 

bemutatóhelyek, kézműves műhelyek fenntartása, 

gyűjtemények kezelése és bemutatása valamint a 

kapcsolódó hagyományőrző tevékenységek 

végzéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi eszköz 



 

 

háttér fejlesztése, gasztronómiai és kulturális 

fesztiválok, és helyi hagyományőrző programok 

megvalósítása révén a térség települései és az ott élő 

nemzetiségek gazdasági – társadalmi - kulturális 

hagyományainak, tradícióinak, szokásainak 

megőrzése, megismertetése, az idős lakosság 

birtokában lévő tudások továbbörökítése és a fiatalság 

ösztönzése.  

Támogatás vehető igénybe építési 

tevékenységekre, gépek-és eszközök beszerzésére, 

szolgáltatások beszerzésére, és kulturális-és 

gasztronómiai fesztiválokhoz és helyi hagyományőrző 

programokhoz kapcsolódóan rendezvények 

előkészítésére és lebonyolítására, valamint a 

fejlesztéshez közvetlenül kötődő marketing 

tevékenységekre. 

 

4.4. Támogatási kritériumok: 

 Az intézkedés keretében statisztikai kistérségenként legfeljebb 5 pályázat támogatható.  

 Kulturális és gasztronómiai fesztivál az a rendezvény, mely a Magyar Turizmus Zrt. rendezvény 

naptárában szerepel, országosan ismert, és látogatóinak száma igazolható módon eléri a 10 000 főt.  

 Helyi hagyományőrző program az a rendezvény, mely országos szinten nem ismert, és/vagy 

látogatóinak száma nem éri el a 10 000 főt. 

 Helyi hagyományőrző program megvalósítása abban az esetben lehet része a fejlesztésnek, ha legalább 

2 települést érint, és az ügyfél a kapcsolt település valamely civil vagy önkormányzati szereplőjével 

együttműködésben valósítja meg a fejlesztést. Az egyes településeken megvalósuló programoknak nem 

kell ugyanazon témára, tematikára épülniük, de elő kell segíteniük az intézkedés céljának elérését.  

 A rendezvények előkészítése és lebonyolítása tevékenységhez kapcsolódó kiadások önállóan nem, 

kizárólag valamely olyan építési tevékenységhez, gép és eszközbeszerzéshez vagy szolgáltatások 

beszerzéséhez kapcsolódó kiadással együtt számolhatóak el, melyek a későbbiekben is hozzájárulnak a 

fesztiválok és programok színvonalas és költséghatékony megrendezéséhez. A rendezvények 

előkészítése és lebonyolítása tevékenységre elszámolni kívánt kiadások nem haladhatják meg az egyéb 

más tevékenységekre elszámolni kívánt kiadások mértékét. Több települést érintő programok esetében 

ezen előírások településenként külön-külön is teljesítendők. 

 Az étel és italfogyasztás, valamint az e célt szolgáló alapanyagok költsége az intézkedés keretében nem 

számolható el.   

 A programok és rendezvények előzetes és utólagos kommunikációjára, a célcsoportok megszólítására és 

az elért eredmények közzétételére az ügyfélnek legalább 1 – 1 olyan marketing –és kommunikációs 

eszközt igénybe kell vennie, mely a fejlesztés keretében finanszírozott. A fejlesztés keretében 

finanszírozott, az akció előzetes és utólagos kommunikációjához kapcsolódó marketing-és 



 

 

kommunikációs eszköz nem lehet az ügyfél saját maga vagy a helyi önkormányzat által működtetett 

honlap, sajtóorgánum vagy elektronikus médium. 

 Az intézkedés keretében falunapok nem támogathatóak. 

 A fejlesztés keretében legalább 3 támogatható tevékenységnek meg kell jelennie.  

 Építési tevékenységre csak olyan ingatlanon vehető igénybe támogatás, mely nem áll sem helyi, sem 

országos védelem alatt. A fejlesztés keretében kialakított tájház, bemutatóhely, kézműves műhely, 

illetve létrehozott gyűjtemény a nyilvánosság számára látogatható, megtekinthető kell legyen legalább 

heti 4 napon, napi 8 órában. 

 Rendezvény szervezési szolgáltatás elszámolása abban az esetben támogatható, ha az árajánlatból 

pontosan megállapítható az abban foglalt kiadási tételek köre és mennyisége. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3 000 000 Ft 

 

4.7.Ügyfélkör: 

 

Non-profit szervezet, Egyház, Települési önkormányzat, Települési nemzetiségi önkormányzat, Önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás 

 

4.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció. 

 Építési munkával járó fejlesztés esetén a fejlesztés megvalósulási helye szerinti település 

jegyzőjének igazolása arról, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan nem áll helyi védelem alatt. 

 Amennyiben a fejlesztés rendezvényhez kapcsolódó kiadást tartalmaz, Programterv (a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által közzétett 5. számú melléklet 

formanyomtatványon). 

 Amennyiben a fejlesztésnek része több települést érintő helyi hagyományőrző program, 

Együttműködési megállapodás (a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által 



 

 

közzétett 1. számú melléklet formanyomtatványon). 

 Az ügyfél nyilatkozata a nyitva tartásról (a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

által közzétett 4. számú melléklet formanyomtatványon). 

 

 

5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése: MIKRO-KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉS MUNKAHELY 

TEREMTŐ KÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Mikro-kis és középvállalkozások 

versenyképességének és munkahely teremtő 

képességének erősítése, a helyi agrár és élelmiszeripari 

termékek fejlesztése és piaci pozicionálása 

 

5.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a térség azon mikro-kis és 

középvállalkozásainak versenyképességéhez és 

munkahelyteremtő képességének erősítéséhez 

szükséges tevékenységi kör bővítést, termék előállítás 

mennyiségi és minőségi fejlesztést, szolgáltatás 

minőségi fejlesztést, technológiai fejlesztést és 

telephely korszerűsítést célzó beruházások támogatása, 

mely vállalkozások új vagy magasabb színvonalú 

termékei és szolgáltatásai a helyi lakosság számára 

elérhető lehetőségeket bővítik, a helyi erőforrásokra 

támaszkodnak és/vagy helyi/térségi munkaerőt 

foglalkoztatnak, ezáltal a helyi életminőség 

növeléséhez is hozzájárulnak.  

Támogatás vehető igénybe építési tevékenységekre, 

gépek, eszközök, szolgáltatások beszerzésére, 

marketing tevékenységekre. 

 

5.4. Támogatási kritériumok: 

 Az intézkedés keretében induló vállalkozás is támogatható, amennyiben székhelye a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területéhez tartozó település valamelyikének bel 

vagy külterületén található. 

 Amennyiben az ügyfél bejegyzett székhelye nem, csak telephelye, fióktelepe található a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területéhez tartozó 18 település 

valamelyikének bel vagy külterületén, az ügyfélnek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy az Egyesület 



 

 

területén található telephelyén vagy fióktelepén a fejlesztéssel érintett tevékenység jellegének 

megfelelő, érdemi gazdasági tevékenységet végez.  

 A fejlesztés keretében legalább 2 támogatható tevékenység meg kell jelenjen. Az egyéb tevékenység az 

előírt számú tevékenységekbe nem számít bele.  

 A támogatás igénybe vételének feltétele, hogy az ügyfél az utolsó lezárt gazdasági évében érvényes 

statisztikai átlaglétszám legalább 90%-át megtartsa az üzemeltetési időszak végéig. Amennyiben az 

ügyfélnek az utolsó lezárt gazdasági évében nem volt foglalkoztatottja, vagy induló vállalkozás, az 

üzemeltetési időszak első évét követően köteles legalább 1 főállású munkahely létrehozására. Az 

önfoglalkoztatás a foglalkoztatásba nem számít bele. 

 Az ügyfélnek a fejlesztés jellegének megfelelően vállalnia kell az alábbi feltételek valamelyikét: 

  a megvalósítás során köteles figyelembe venni az energiahatékonyság követelményeit, környezetbarát 

technológiát alkalmazni vagy megújuló/bioenergiát hasznosítani; 

 szemléletformáló, közösségépítő programot megvalósítani az üzemeltetési időszak alatt legalább 2 

alkalommal, melyről készült emlékeztetőt, jelenléti ívet és fotódokumentációt a kifizető ügynökségnek 

köteles megküldeni; 

 A fejlesztés keretében mezőgazdasági, építőipari tevékenységhez kapcsolódó építési és gép-és 

eszközbeszerzési tevékenység, valamint turisztikai célú fejlesztés nem támogatható. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozás alapú fejlesztés 

 

5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör: 

 

Működő és induló mikro-kis és középvállalkozás, Természetes személy  

 

5.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció. 

 Környezetbarát technológia vagy megújuló/bioenergia hasznosítás esetén az adott technológia, 



 

 

épületgépészet, gép, berendezés műszaki leírása. 

 Az ügyfél székhelye/telephelye/fióktelepe helyét igazoló irat, telephely/fióktelep esetén az érintett 

település polgármestere vagy jegyzője által kiállított nyilatkozat arról, hogy az ügyfél a 

telephelyen/fióktelepen érdemi gazdasági tevékenységet végez és/vagy helyi/térségi munkaerőt 

foglalkoztat. 

 Igazolás a szükséges önerő mértékéről, eredeti példányban vagy hiteles másolatban (20 napnál nem 

régebbi banki igazolás bankszámlán rendelkezésre álló készpénz mértékéről, érvényes banki 

hitelígérvény, ügyvéd, jogtanácsos vagy közjegyző által ellenjegyzett kölcsönszerződés stb.). 

 

 

6. számú intézkedés 

 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: EGÉSZSÉGES ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁS ÉS 

ÉRTÉKESÍTÉS TÁMOGATÁSA 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Mikro-kis és középvállalkozások 

versenyképességének és munkahely teremtő 

képességének erősítése, a helyi agrár és élelmiszeripari 

termékek fejlesztése és piaci pozicionálása 

 

6.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a helyi termékek előállítását és 

hozzáadott értékének növelését szolgáló beruházások, 

fejlesztések megvalósítása új munkahelyek teremtése, 

illetve munkahelyek megtartása érdekében, valamint 

az őstermelői és kistermelői élelmiszer-termelés, - 

előállítás és értékesítés feltételeinek javítása az 

alternatív jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 

céljából.  

Támogatás vehető igénybe a termékek alapanyag 

előállításához és/vagy feldolgozásához és 

értékesítéséhez szükséges építési tevékenységekre, 

gépek, eszközök és szolgáltatások beszerzésére, 

képzések előkészítésére és lebonyolítására, valamint 

marketing tevékenységekre.  

 

6.4. Támogatási kritériumok: 

 Kistermelő az 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelő természetes személy. 

 Őstermelő az őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy. 

 Helyi termék: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területén honos, 

vagy megtermelt, előállított termék. 



 

 

 Az intézkedés keretében induló vállalkozás is támogatható, amennyiben székhelye a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területéhez tartozó település valamelyikének bel 

vagy külterületén található. 

 Amennyiben az ügyfél bejegyzett székhelye nem, csak telephelye, fióktelepe található a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területéhez tartozó 18 település 

valamelyikének bel vagy külterületén, az ügyfélnek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy az Egyesület 

területén található telephelyén vagy fióktelepén a fejlesztéssel érintett tevékenység jellegének 

megfelelő, érdemi gazdasági tevékenységet végez.  

 A fejlesztés keretében legalább 3 támogatható tevékenység meg kell jelenjen. Az egyéb tevékenység az 

előírt 3 tevékenységbe nem számít bele. 

 Mikro-kis és középvállalkozás ügyfél esetén a támogatás igénybe vételének feltétele, hogy az ügyfél az 

utolsó lezárt gazdasági évében érvényes statisztikai átlaglétszám legalább 90%-át megtartsa az 

üzemeltetési időszak végéig. Amennyiben az ügyfélnek az utolsó lezárt gazdasági évében nem volt 

foglalkoztatottja, vagy induló vállalkozás, az üzemeltetési időszak első évét követően köteles legalább 

1 főállású munkahely létrehozására. Az önfoglalkoztatás a foglalkoztatásba nem számít bele. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozás alapú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 20 000 000 Ft 

 

6.7.Ügyfélkör: 

 

Működő és induló mikro-kis és középvállalkozás, Természetes személy  

 

6.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció. 

 Mikro-kis és középvállalkozás esetén az ügyfél székhelye/telephelye/fióktelepe helyét igazoló irat, 

telephely/fióktelep esetén az érintett település polgármestere vagy jegyzője által kiállított nyilatkozat 

arról, hogy az ügyfél a telephelyen/fióktelepen érdemi gazdasági tevékenységet végez és/vagy 



 

 

helyi/térségi munkaerőt foglalkoztat. 

 Az ügyfél nyilatkozata a helyi termék előállításáról (a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület által közzétett 3. számú melléklet formanyomtatványon) 

 Igazolás a szükséges önerő mértékéről, eredeti példányban vagy hiteles másolatban (20 napnál nem 

régebbi banki igazolás bankszámlán rendelkezésre álló készpénz mértékéről, érvényes banki 

hitelígérvény, ügyvéd, jogtanácsos, vagy közjegyző által ellenjegyzett kölcsönszerződés stb.). 

 

 

7. számú intézkedés 

 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: EGÉSZSÉGES ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁS ÉS 

ÉRTÉKESÍTÉS TÁMOGATÁSA 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Mikro-kis és középvállalkozások 

versenyképességének és munkahely teremtő 

képességének erősítése, a helyi agrár és élelmiszeripari 

termékek fejlesztése és piaci pozicionálása 

 

7.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a térség agár-és élelmiszeripari 

hagyományaira, és a még meglévő gazdasági 

potenciálra építő olyan közösségi célú beruházások, 

fejlesztések megvalósítása, melyek a helyi termékek 

előállítása és értékesítése révén munkahelyeket 

teremtenek és/vagy elősegíthetik rövid 

élelmiszerláncok kialakítását és/vagy céljuk a helyi 

fiatalok képzése és ösztönzése az ágazatban történő 

elhelyezkedésre és vállalkozások alapítására.    

Támogatás vehető igénybe az intézkedési célok 

eléréséhez szükséges építési tevékenységekre, gépek, 

eszközök és szolgáltatások beszerzésére, képzések 

előkészítésére és lebonyolítására, valamint marketing 

tevékenységekre.  

 

7.4. Támogatási kritériumok: 

 Helyi termék: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület illetékességi területén honos, 

vagy megtermelt, előállított termék. 

 A fejlesztés keretében legalább 2 támogatható tevékenység meg kell jelenjen. Az egyéb tevékenység az 

előírt 3 tevékenységbe nem számít bele. 

 Nonprofit szervezet ügyfél a támogatás igénybe vételéhez köteles a beruházás célját, szükségességét, 

fenntarthatóságát és gazdasági-társadalmi hasznosságát megalapozó részletes szakmai együttműködési 



 

 

megállapodást kötni a helyi önkormányzattal, továbbá legalább egy, az ágazatban tevékenykedő 

térségi, közcélú feladatokat ellátó szereplővel. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  5 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 20 000 000 Ft 

 

7.7.Ügyfélkör: 

 

Non-profit szervezet, Települési önkormányzat, Települési kisebbségi önkormányzat, Önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás 

 

7.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

7.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció. 

 Nonprofit szervezet ügyfél esetén Együttműködési megállapodás (a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által közzétett 1. számú melléklet formanyomtatványon) 

 

 

8. számú intézkedés 

 

8.1. HVS intézkedés megnevezése: A MEGÚJULÓ ÉS BIOENERGIA GAZDASÁGI 

CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE 

 

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Megújuló energiagazdálkodási rendszerek 

fejlesztése, az alternatív energia felhasználás növelése 

 

8.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a térség vállalkozásainak 

komplex, a térségre jellemző megújuló és/vagy 

bioenergia (napenergia, biomassza, termálvíz) 



 

 

felhasználásra épülő technológiai fejlesztéseinek, az 

innovatív technológiai megoldások bevezetésének 

ösztönzése. 

 Támogatás vehető igénybe kizárólag az 

intézkedési cél eléréséhez szükséges építési 

tevékenységekre, gépek, eszközök és szolgáltatások 

beszerzésére, képzések előkészítésére és 

lebonyolítására, valamint marketing tevékenységekre.  

 

8.4. Támogatási kritériumok: 

 A fejlesztés keretében legalább 2 támogatható tevékenység meg kell jelenjen. Az egyéb tevékenység az 

előírt számú tevékenységekbe nem számít bele. 

 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztés keretében hasznosított megújuló vagy 

bioenergia közvetlenül kapcsolódjon az adott termék vagy szolgáltatás előállításához. A fejlesztéssel 

érintett tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó, kizárólag a valamely gép, eszköz, telephely 

üzemeltetési költségeit csökkentő építési tevékenység és/vagy gépek, eszközök és szolgáltatások 

beszerzése az intézkedés keretében nem támogatható. 

 A képzések előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások önállóan nem támogathatóak. Az 

e tevékenységre elszámolható kiadás nem haladhatja meg az egyéb más tevékenységekre elszámolni 

kívánt kiadások 10%-át.  

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozás alapú fejlesztés 

 

8.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  2 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

8.7.Ügyfélkör: 

 

Működő és induló mikro-kis és középvállalkozás, Természetes személy  

 

8.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

8.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 



 

 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató tervdokumentáció. 

 Megújuló/bioenergia hasznosítás esetén az adott technológia, épületgépészet, gép, berendezés 

műszaki leírása, valamint gép és eszközbeszerzés esetén a gyártó vagy forgalmazó, épületgépészet 

kiépítése esetén a tervező és/vagy a gyártó műszaki leírása az adott technológia fejlesztéssel érintett 

tevékenységben történő közvetlen megjelenési módjáról, hasznosulásáról, szükségességéről. 

 Igazolás a szükséges önerő mértékéről, eredeti példányban vagy hiteles másolatban (20 napnál nem 

régebbi banki igazolás bankszámlán rendelkezésre álló készpénz mértékéről, érvényes banki 

hitelígérvény, ügyvéd, jogtanácsos vagy közjegyző által ellenjegyzett kölcsönszerződés stb.). 

 

 

9. számú intézkedés 

 

9.1. HVS intézkedés megnevezése: TÉRSÉGI CIVIL FEJLESZTŐ KÖZPONTOK 

SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE 

 

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Partnerségek ösztönzése és a helyi kompetenciák 

fejlesztése, a hátrányos helyzetű rétegek 

esélyegyenlőségének elősegítése 

 

9.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a működő Térségi Civil 

Fejlesztő Központok közösségfejlesztési bázis 

szerepének erősítését és költséghatékony működtetését 

célzó infrastrukturális fejlesztések révén a szektor 

szereplői közötti együttműködések ösztönzése. 

Támogatás vehető igénybe építési 

tevékenységekre, eszközök és szolgáltatások 

beszerzésére, valamint az elvégzett fejlesztések 

funkcionális hasznosítását elősegítő közösségépítő 

program megvalósításához kapcsolódó rendezvény 

előkészítési és megvalósítási tevékenységekre. 

 

9.4. Támogatási kritériumok: 

 Rendezvények előkészítése és lebonyolítása tevékenységhez kapcsolódó kiadások önmagukban nem, 

kizárólag valamely más tevékenységgel együtt számolhatóak el. A rendezvények előkészítése és 

lebonyolítása tevékenységhez kapcsolódó kiadások mértéke nem haladhatja meg az egyéb más 

tevékenységekre elszámolni kívánt kiadás 10%-át.  

 Rendezvény szervezési szolgáltatás elszámolása abban az esetben támogatható, ha az árajánlatból 

pontosan megállapítható az abban foglalt kiadási tételek köre és mennyisége. 

 Az étel és italfogyasztás, valamint az e célt szolgáló alapanyagok költsége az intézkedés keretében nem 



 

 

számolható el.   

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

9.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  2 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 8 000 000 Ft 

 

9.7.Ügyfélkör: 

 

Nonprofit szervezet, Települési önkormányzat, Települési kisebbségi önkormányzat, Önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás  

 

9.8.Támogatható települések köre: 

Mezőberény, Szarvas 

 

9.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés rendezvényhez kapcsolódó kiadást tartalmaz, Programterv (a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által közzétett 5. számú melléklet 

formanyomtatványon). 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció. 

 

 

10. számú intézkedés 

 

10.1. HVS intézkedés megnevezése: KÜLTÉRI KÖZÖSSÉGI TEREK ÉS  

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE 

 

10.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Partnerségek ösztönzése és a helyi kompetenciák 

fejlesztése, a hátrányos helyzetű rétegek 

esélyegyenlőségének elősegítése 

 

10.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a helyi társadalmi 

szerveződések közösségépítő, szakmai, szabadidős és 

sport tevékenységeinek, programjainak teret adó és 

különösen a helyi fiatalok egészséges testi és szellemi 



 

 

fejlődését, közösségi életbe történő bevonását 

elősegítő és ösztönző, megfelelő infrastrukturális 

háttérrel rendelkező kültéri, közcélú közösségi terek 

kialakítása, fejlesztése. Cél továbbá a már meglévő 

kültéri, bárki által hozzáférhető vízi és lovas 

sportokhoz kapcsolódó sportpályák és 

sportlétesítmények felújítása, bővítése, a kapcsolódó 

szociális és kizárólag a funkcionális használatot 

biztosító kiegészítő létesítmények, építmények 

kialakítása és felújítása, valamint eszközök beszerzése.  

Támogatás vehető igénybe építési 

tevékenységekre, gépek, eszközök és szolgáltatások 

beszerzésére, valamint a fejlesztés keretében 

kialakított közösségi tér helyi szintű megismertetését 

és népszerűsítését célzó marketing tevékenységekre. 

 

10.4. Támogatási kritériumok: 

 Az intézkedésen belül lovas sporthoz kapcsolódó fejlesztés statisztikai kistérségenként 1-1 esetben 

támogatható. 

 Az intézkedésen belül lovas sporthoz kapcsolódó fejlesztés az adott statisztikai kistérségen belüli, 

hasonló tevékenységet végző partnerrel történő együttműködésben valósítható meg.   

 Az intézkedésen belül építési tevékenységre önállóan nem, csak valamely marketing tevékenységgel 

és/vagy eszköz beszerzéssel együtt igényelhető támogatás. 

 A fejlesztés keretében legalább 2 támogatható tevékenység meg kell jelenjen. Az egyéb tevékenység az 

előírt számú tevékenységekbe nem számít bele. 

 Kültéri közösségi tér: szabadtéren elhelyezkedő, bárki által megközelíthető, közcélú tér, terület, nem 

zárt építmény, mely a helyi társadalmi szerveződések közösségépítő, szakmai, szabadidős és sport 

tevékenységeihez, programjaihoz hátteret biztosít.  

 Kültéri közösségi tér kialakítására Békésszentandrás, Csabacsűd, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Murony, 

Örménykút településeken nem igényelhető támogatás.  

 Kültéri közösségi tér kialakítása esetén a maximálisan igényelhető támogatási összeg 2 000 000 Ft.  

 Kültéri közösségi tér kialakítása keretében játszótér építése, felújítása, valamint közpark fejlesztése nem 

támogatható. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

10.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

10.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 



 

 

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

10.7.Ügyfélkör: 

 

Non profit szervezet 

 

10.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

10.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 Amennyiben a fejlesztés lovas sporthoz kapcsolódik, Együttműködési megállapodás (a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által közzétett 1. számú melléklet 

formanyomtatványon). 

 Amennyiben a fejlesztés építési tevékenységet tartalmaz, építési tervdokumentáció és műszaki 

leírás, valamint a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentáció. 

 

11. számú intézkedés 

 

11.1. HVS intézkedés megnevezése: HELYI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE, 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK 

ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE 

 

11.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

Partnerségek ösztönzése és a helyi kompetenciák 

fejlesztése, a hátrányos helyzetű rétegek 

esélyegyenlőségének elősegítése 

 

11.3. HVS intézkedés leírása: Az intézkedés célja a partneri szemlélet elterjedését 

és a partneri kapcsolatok létrejöttét ösztönző, a 

célcsoportok számára általános vagy speciális tudást, 

szakismeretet átadó, készségeket és képességeket 

fejlesztő, szemléletformáló képzések, oktatások, 

tréningek és programok támogatásával a helyi 

társadalmi tőke erősítése és a hátrányos helyzetű 

rétegek (romák, álláskeresők, fogyatékkal élők, nők, 

pályakezdők) esélyegyenlőségének elősegítése.  

Támogatás vehető igénybe az alábbi témára épülő 



 

 

rendezvények és képzések előkészítésre és 

lebonyolítására, szolgáltatások beszerzésére és 

marketing tevékenységre: hálózatépítés, a civil 

szervezetek szervezetfejlesztése és 

professzionalizációja, szakmai ismeretek, általános 

kompetenciák és motiváció erősítése, alternatív 

foglalkoztatási módok, területfejlesztési és 

vidékfejlesztési ismeretek/módszerek/jó gyakorlatok. 

 

11.4. Támogatási kritériumok: 

 Az intézkedés keretében legfeljebb 7 pályázat támogatható.  

 Az intézkedés keretében megvalósuló programnak legalább 2 települést kell érintenie, és az ügyfélnek a 

kapcsolt településen valamely helyi non-profit szereplővel együttműködésben kell azt megvalósítania. 

Az egyes településeken megvalósuló programoknak nem szükséges ugyanazon témára, tematikára 

épülniük, de elő kell segíteniük az intézkedés céljának elérését. 

 Az étel és italfogyasztás, valamint az e célt szolgáló alapanyagok költsége az intézkedés keretében nem 

számolható el.  

 Rendezvény és/vagy képzés szervezési szolgáltatás elszámolása abban az esetben támogatható, ha az 

árajánlatból pontosan megállapítható az abban foglalt kiadási tételek köre és mennyisége. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó kiadásoknak indokoltnak és reálisnak kell lenniük. 

 

11.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

11.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

 

11.7.Ügyfélkör: 

 

Non profit szervezet, Egyház 

 

11.8.Támogatható települések köre: 

Békés (külterület), Békéscsaba (külterület), Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás  

 

11.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

 A fejlesztés jellegétől függően Programterv vagy Képzési terv (a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 



 

 

Közhasznú Egyesület által közzétett 5. vagy 2. számú melléklet formanyomtatványon). 

 Együttműködési megállapodás (a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által 

közzétett 1. számú melléklet formanyomtatványon). 



 

 

PROJEKT ADATLAP 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

 

 1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

 3 - Kisvállalkozás; 

 4 - Középvállalkozás; 

 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

2.1. Fejlesztés megnevezése(projekt javaslat címe): 

 

2.2.HVS cél megjelölése: 

 

2.3.HVS intézkedés megjelölése: 

 

 



 

 

2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja(max. 500 karakter): 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása(max. 2000 karakter) 

 

2.8.Költségvetés és finanszírozási terv 

 

A projekt teljes tervezett költsége :        ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:       ……………………Ft  

 

ELSZÁMOLNI KÍVÁNT KÖLTSÉGEK TÉTELES BEMUTATÁSA 
  

      

TEVÉKENYSÉGEK 

TÉTEL 
SORSZÁM

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE MENNYISÉG 
MENNYISÉGI 

EGYSÉG 

ELSZÁMOLNI KÍVÁNT 
ÖSSZES NETTÓ KIADÁS 

(FT) 

1. Építés 

  1.1         

  1.2         

Tevékenység összesen: 

2. Gépbeszerzés 

  2.1         

  2.2         

  2.3         

Tevékenység összesen: 

3. Eszközbeszerzés 

  3.1         

  3.2         

Tevékenység összesen: 

4. Rendezvény előkészítése és megvalósítása 

  4.1         



 

 

  4.2         

Tevékenység összesen: 

5. Képzés előkészítése és megvalósítása 

  5.1         

  5.2         

Tevékenység összesen: 

6. Tanulmánykészítés 

  6.1         

  6.2         

Tevékenység összesen: 

7. Marketing tevékenység 

  7.1         

  7.2         

Tevékenység összesen: 

8. Egyéb 

  8.1         

  8.2.         

Tevékenység összesen: 

Összesen: 

 * Amennyiben az egyes tevékenységekhez több tétel kapcsolódik, a sorok száma bővíthető, egyebekben 

a táblázat nem módosítható. 
 
 
Elszámolni kívánt költségek tételenkénti indoklása: 
 
 
1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
stb. 
 
 
 

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK (támogatás, hitel, saját forrás stb.) ÉS A MEGVALÓSÍTÁS 
ÜTEMEZÉSÉNEK BEMUTATÁSA 

  
 

  

 

2.9. Az ügyfél vállalásai  

 

 

 



 

 

2.10. A fejlesztés megjelölt intézkedéshez és HVS-hez való illeszkedésének tényszerű indoklása 

 

 

 

Képviselő neve:  

 

 

Aláírás: ............................................................................... 

 

p.h 

 

 

Dátum:        

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 



 

 

 

PROJEKT ADATLAP – KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím 

keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

 

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre jogosult 

neve (amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély esetén az 

állandó lakcím. 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az 

esetben kell kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az 

elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe 

venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus 

cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. 

HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából 

megfogalmazott intézkedés megnevezése. 

Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül kell 

kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is 

megjelölhető. 

Megvalósítás tervezett helyszíne:A LEADER HACS illetékességi területén lévő település megnevezése, 

ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják megvalósítani. 

A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 

megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a LEADER 

HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2000 karakter): A konkrét fejlesztés és a 

projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER forrásból 

igényelt támogatás összege. 

Elszámolni kívánt kiadások és a fejlesztési források bemutatása: A pályázat keretében elszámolni kívánt 

kiadások megjelenítése tevékenységenként és tevékenységeken belül tételenként, a tételek pontos 



 

 

megnevezésének és mennyiségének feltüntetésével. A táblázat sorai az elszámolni kívánt tételek számának 

függvényében bővíthetőek, egyebekben a táblázat nem módosítható. Építési tevékenység esetén a tételeket 

létesítményeként és munkanemenként összesítve szükséges megadni (pl. horgász stég 21 irtás föld és 

sziklamunka 50 m3 50 000 Ft). Az elszámolni kívánt kiadások szükségességét és indokoltságát tételenként 

szükséges röviden alátámasztani. Itt kell jelezni azt is, ha valamely kiadási tételhez a 27%-os áfa mértéktől eltérő 

áfa kulcs tartozik, vagy valamely tétel alanyi vagy tárgyi mentes! Meg kell adni a kiadások ütemezését, 

figyelembe véve az elbírálás várható időpontját és a megvalósításra vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint 

a támogatás előfinanszírozásához szükséges forrás és a szükséges önerő eredetét. Amennyiben a fejlesztés nem 

kizárólag ezen intézkedés keretében igénybe vehető támogatás segítségével valósul meg, az egyéb forrásból 

finanszírozott kiadások  is részletezendők.  

Az ügyfél vállalásai: az ügyfél által tett vállalások tényszerű felsorolása (munkahely teremtés, programok 

megvalósítása, partnerség stb.) 

A fejlesztés megjelölt intézkedéshez és HVS-hez való illeszkedésének tényszerű indoklása: a fejlesztés 

tartalmi elemei, adatai alapján szükséges rövid, tényszerű összefoglalást adni arról, a fejlesztés hogyan segíti elő 

az intézkedésben megfogalmazott cél elérését, vagyis az intézkedés leírása pontban foglaltaknak való 

megfelelést. 

 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása, valamint 

amennyiben szükséges, cégbélyegző 

 

 

 


