
8. Cselekvési terv 

8.1 Az intézkedések leírása 

 

1. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése: A vidéki turizmus erősödését szolgáló minőségi szálláshelyek és 

kapcsolódó szolgáltatások kialakítása és fejlesztése 

2. Specifikus cél: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért  

3. Indoklás, alátámasztás: A térség turisztikai adottságai kihasználatlanok, olyan vonzerők 

mentén helyezkedik el a HACS, mint a Gemenci-erdő, Szekszárd-tolnai Borvidék, Sárköz, 

folyóvizeink a Duna és a Sió, tavaink közül jelentősebb a Szálkai-tó. Ennek ellenére a minőségi 

szálláshely és egyéb turisztikai szolgáltatás száma elenyésző, vagy elszigetelten önmagában 

működik, tőkeerő hiányában vegetál. Célunk ezen kínálati elemek bővítése, komplexitásuk 

növelése, az elszigeteltség helyett együttműködési hálóvá fejlesztésük. A térségben számos 

turisztikai vonzerő és látványosság található, amely alkalmassá teszi a területet a turisztikai 

fejlesztésekre. A térség vonzerőihez és látványosságaihoz kapcsolódó infrastruktúra 

fejlesztésével, illetve kialakításával kell az érintett településeket turisztikailag vonzóbbá tenni, 

ezáltal gazdaságilag felértékelni. Emellett a meglévő adottságok fejlesztésével, új 

látványosságok kialakításával tovább növelhető a térség turisztikai vonzereje. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Támogatható terület a turizmus valamely szegmensén működő vagy induló tevékenység, 

amely szálláshely kialakításához, működtetéséhez kapcsolódik, öko-, vízi-, horgász-, 

borturisztikai kínálatot növeli, falusi vendégasztal szolgáltatás keretében a helyi termékek 

fogyasztását népszerűsíti. Támogatható meglévő ingatlanok felújítása, átalakítása, a 

működéshez/működtetéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése, a 

tevékenységhez szorosan kapcsolódó marketing tevékenységek támogatása (az összköltség 

max. 20 %-a). 

A falusi turizmus és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása egyéb operatív program keretében 

nem támogatható. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A GINOP- 1.3.4-15 "Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése pályázati kiírás, csak 10.000 

vendégéjszaka fölötti térségekre vonatkozik. 

GINOP- 7.1.2-15 "Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése" kiírás kiemelt 

projekteket támogat, előzetes kormány döntés alapján. 

GINOP- 7.1.7-16 "Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése" több megye (min 3) határán 

átívelő fejlesztés támogatható, országos és/vagy nemzetközi jelentőségű fejlesztések. 

TOP- 1.2.1 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" a városi 

térségekre fókuszál, kivéve a lovas turizmust, mely lehetőséget a tervezési területen 

kiegészítő jelleggel kívánunk igénybe venni. 

Amennyiben a települési önkormányzat turisztikai fejlesztése TOP forrásból támogatható, 

Leader pályázat benyújtására nem jogosult. 



 

6. A jogosultak köre:  

A HACS területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező, működő vagy induló 

mikrovállalkozás, non-profit szervezet, önkormányzat, természetes személy, őstermelő, 

kistermelő. 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági feltételek: 

Szálláshely létesítés esetén: egyéb szálláshely kategória (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 

alapján) létrehozása támogatható, alapfeltétel: min. 2 szoba /min 4 ágy létrehozása. 

Szálláshely-szolgáltatás nélkül is támogatható turisztikai szolgáltatás kialakítása. 

Kötelezettségek: 

a. csatlakozik a Borok-Vizek-Kúriák Zöldút hálózathoz, tevékenységéről fényképes- és 

írásos anyagot szolgáltat, vállalja zöldutas megkeresés esetén adott programban való 

részvételt 

b. a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén előállított min. 3 különböző helyi 

termék típus bemutatását vállalja a fejlesztés helyén egységes arculat szerinti 

tékában (katalógus, zsebkalauz, különböző termékek) 

c. vállalja, hogy a záró kifizetési kérelem benyújtásáig minősített BVK szolgáltatójává 

válik (A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület által kialakított minősítési rendszer 

szerint) 

d. vállalja a tevékenység bejelentését a települési önkormányzat felé 

Kiválasztási kritériumok: 

o szolgáltatás komplexitása 

o a program együttműködés keretében kerül-e megvalósításra 

o a min. 3 különböző helyi termék típuson felül bemutatott termék típusok 

o munkahelyet létesít vagy megtart 

o a tervezett szolgáltatás működtetése (meglévő vagy tervezett), részben vagy 

egészben megújuló energiára alapozott szolgáltatással valósul meg 

o környezetbarát szempontok alapján történő / tervezett működés 

o a település turisztikai attrakcióinak körét növeli 

 

8. Tervezett forrás:   

a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 150.000.000.- Ft 

b. a támogatás aránya (GF intézkedés): max. 50 %,  

c. a projektméret korlát: támogatás maximális összege 15.000.000.- Ft 

d. a támogatás módja: hagyományos költségelszámolás 

 



9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016. II. félév-2019.II. félév 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db)10 

b. A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

vállalkozás   7 

őstermelő, kistermelő  1 

 önkormányzat   2 

2. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése: Borok-Vizek Kúriák Zöldút kínálati elemeit bővítő, az 

együttműködést segítő szolgáltatások fejlesztése 

2. Specifikus cél: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért  

3. Indoklás, alátámasztás: A térség turisztikai adottságai kihasználatlanok, olyan vonzerők 

mentén helyezkedik el a HACS, mint a Gemenci-erdő, Szekszárd-tolnai Borvidék, Sárköz, 

folyóvizeink a Duna és a Sió, tavaink közül jelentősebb a Szálkai-tó. A zöldút, mint 

vidékfejlesztési modell lehetővé teszi a térség természeti látnivalóinak, épített örökségének, 

hagyományainak, helyi termékeinek bemutathatóságát, a hálózatra felfűzött szolgáltatások 

(szálláshely, borászat, lovarda, horgászturizmus, helyi termékek) megjelenése mellett 

kiszolgáló tevékenységek ösztönzését segíti elő. 

A BVK zöldút jelenleg 14 települést fűz fel az együttműködési hálózatra. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Támogatható a jelenleg meglévő zöldút-hálózathoz szervesen kapcsolódó településeken a 

zöldút-szellemiségében megvalósuló fejlesztés, valamint újonnan csatlakozó települések 

részére a zöldút arculatához igazodó táblarendszer, pihenőhelyek kihelyezése, térképek 

készítése. 

Támogatható meglévő ingatlanok felújítása, a működéshez / működtetéshez szükséges 

eszközök, berendezések beszerzése, a tevékenységhez szorosan kapcsolódó marketing 

tevékenységek támogatása (az összköltség max. 20 % mértékig), rendezvény esetén kizárólag 

zöldút-bejáráshoz kapcsolódó programok, rendezvények szervezése. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A GINOP- 1.3.4-15 "Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése pályázati kiírás, csak 10.000 

vendégéjszaka fölötti térségekre vonatkozik. 

GINOP- 7.1.2-15 "Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése" kiírás kiemelt 

projekteket támogat, előzetes kormány döntés alapján. 

GINOP- 7.1.7-16 "Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése" több megye (min 3) határán 

átívelő fejlesztés támogatható, országos és/vagy nemzetközi jelentőségű fejlesztések. 

TOP- 1.2.1 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" a városi 

térségekre fókuszál, kivéve a lovas turizmust, mely lehetőséget a tervezési területen 

kiegészítő jelleggel kívánunk igénybe venni. 

6. A jogosultak köre:  

A HACS területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező, működő vagy induló 

mikrovállalkozás,  őstermelő, non-profit szervezet, települési önkormányzat. 

 

 



7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Kötelezettségek: 

a) csatlakozik a Borok-Vizek-Kúriák Zöldút hálózathoz, tevékenységéről fényképes-és 

írásos anyagot szolgáltat , vállalja zöldutas megkeresés esetén adott programban 

való részvételt 

b) saját programjairól rendszeres tájékoztatást ad, tevékenységét-rendezvényeit 

összehangolja a zöldút többi szereplőjével az együttműködést szolgálva 

c) BVK szóróanyagait kihelyezi, saját weboldalán megjeleníti BVK web-linket 

Kiválasztási kritériumok: 

o a fejlesztés komplexitása 

o gyermek- és családbarát program 

o több települést érintő program 

o együttműködésbe bevont Borok-Vizek-Kúriák Zöldúthoz kapcsolódó szolgáltatók 

száma 

o a fejlesztés helyi örökség bemutatására irányul 

Tervezett forrás:   

a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 50.000.000.- Ft 

b. a támogatás aránya: GF (jövedelemtermelő projekt esetén) max 50 %, egyéb esetben  

75 %  

c. a projektméret korlát: 

Támogatás maximális összege  

 Komplex fejlesztés esetén (ingatlan, eszközbeszerzés, marketing esetén) max 

5.000.000.- Ft 

 Kizárólag a zöldút-vonalán szervezett bejárás, túra vagy a zöldutat 

népszerűsítő program szervezése esetén max. 1.000.000.- Ft 

 

d. a támogatás módja: hagyományos költségelszámolás; átalány típusú elszámolás 

 

8. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016. II. félév-2019.II. félév 

9. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db)14 

b. A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

vállalkozás    8 

 önkormányzat    2 

   non-profit szervezet   3 

   őstermelő   1 

 

3. intézkedés 



1. Az intézkedés megnevezése: A térséget bemutató - kulturális, természeti értékeit 

népszerűsítő, helyi termékekre vagy hagyományokra épülő- rendezvények 

2. Specifikus cél: Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető térségért  

3. Indoklás, alátámasztás:  

A térségben számos turisztikai vonzerő és látványosság (Sárköz, Gemenc, Borvidék, Duna-Sió 

és egyéb vizek) található, amely alkalmassá teszi a területet a turisztikai fejlesztésekre, és a 

látogatottság növelésre, ezáltal a kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztésére. A 

térség vonzerőihez és látványosságaihoz kapcsolódó, a térséget bemutató - kulturális, 

gasztronómiai, természeti vagy épített értékeit népszerűsítő, helyi termékekre vagy 

hagyományokra épülő- rendezvények megtartása a térség látogatottságát és a minőségi 

kínálat ösztönzését növeli. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Támogatható: a térség turisztikai lehetőségeit és a települések kulturális, természeti értékeit 

népszerűsítő rendezvények, helyi termékekre vagy hagyományokra épülő rendezvények, 

összművészeti fesztiválok szervezése és lebonyolítása, valamint marketing tevékenység.  

Támogatható tevékenység:: rendezvényszervezés és lebonyolítás költségei: fellépői ill. 

előadói (tisztelet)díjak, hangosítás, eszközök bérleti díjai (színpad, sörpad-garnitúra), 

vendéglátás, marketing (meghívók, plakátok, hirdetések, kísérő programok díjai) 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Az ágazati operatív programokban, valamint hazai támogatási rendszerekben nem található 

helyi adottságokra, hagyományokra alapuló rendezvények támogatása, így az intézkedés 

lehatárolása nem szükséges. 

Az intézkedés a helyi termékek előállításán alapuló piacképes gazdaság kialakításának és 

a helyi identitás fejlesztésén alapuló térségi népességmegtartó törekvések kiegészítésére 

szolgál. 

 

6. A jogosultak köre:  

A HACS területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező, működő non-profit szervezet, 

települési önkormányzat. 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági feltételek: 

A rendezvény az alábbi kritériumok közül legalább kettőnek feleljen meg:  

 a) több napos rendezvény;  

 b) legalább három művészeti ágban képviseltetik magukat a rendezvényen fellépők; 

(színház, zene, tánc, képzőművészet stb) 

 c) legalább 5 éve rendszeresen megrendezésre kerülő rendezvény;  

 d) helyi termékre vagy hagyományra épülő rendezvény legyen. 



Falunap, szüreti nap nem támogatható (Falunap: közös identitástudat kialakulására irányuló 

népi szokásokon alapuló, kizárólag a helyi települési lakosság igényeire épülő 1 napos 

rendezvény.) 

Kötelezettségek: 

 törekszik a TÉRSÉG bemutatására, amelyet programtervében tényszerűen kifejt 

 min. 3 különböző kísérő program: gyerekprogram, kiállítás, gasztronómiai bemutató, 

sportprogram, egészségügyi program szervezése 

 a támogatás igénylője biztosítja a helyszínen minimum 5 helyi termelő (helyi termék 

termelő, előállító és/vagy feldolgozó) megjelenését 

 vállalja az esemény térségen kívüli meghirdetését (pl. külföldi testvértelepülés, 

megye, régió, esetleg országos szakmai fórum) 

Kiválasztási kritériumok: 

 

o a kísérő programok száma az előírt min. 3-nál több 

o a helyszínen megjelenő helyi termelők száma az előírt min. 5 termelőnél több 

o média megjelenések száma 

 

8. Tervezett forrás:   

a.  Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 36.000.000.- Ft 

b. a támogatás aránya: 75 %  

c. a projektméret korlát: 

Támogatás maximális összege  

 3 vagy 4 feltétel teljesítése esetén  max 4.000.000.- Ft 

 1 napos rendezvény és min 2 feltételnek való megfelelés esetén : max  

2.000.000.- Ft 

d. a támogatás módja: hagyományos költségelszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016. II. félév-2019.II. félév 

10. Kimeneti indikátorok: 

e. A támogatott projektek száma (db) 40 

f. A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

önkormányzat    10 

   non-profit szervezet   30 

 

4. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése: A térségben működő vállalkozások fejlesztéseinek támogatása, 

új vállalkozások létrehozásának támogatása 

2. Specifikus cél: Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának növelése 



3. Indoklás, alátámasztás:  

A térségben jelentős számú mikro és kisvállalkozás folytat gazdasági tevékenységet. A 

gazdaság ezen ágában számos szakterület megtalálható az érintett településeken, mind az 

ipari, mind a szolgáltató szektor területén (pl. asztalosipari vállalkozás, autószereléssel 

foglalkozó vállalkozás).. A vállalkozások jövedelemtermelő és foglalkoztatási szerepének 

erősítésével csökkenthető a szociális és gazdasági hátrányokat eredményező inaktivitás és 

munkanélküliség. Javul a térség jövedelemtermelő képessége, nő a foglalkoztatás. Erősödik a 

térségi gazdasági pozíciója, javulnak a vállalkozások működési feltételei. A térségi 

mikrovállalkozások kismértékű támogatása, az ágazati operatív programokból nem 

lehetséges, így szükséges számukra a könnyen hozzáférhető támogatások biztosítása. 

 
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, kisléptékű élelmiszerfeldolgozó és turisztikai 

tevékenységen kívüli termelői, gyártói, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozói környezet 

fejlesztése, mikrovállalkozások tevékenységi hátterének fejlesztése, eszközbeszerzés, 

kisértékű eszköz beszerzése és marketing tevékenység támogatása. 

Támogatható tevékenység: meglévő ingatlanok felújítása, korszerűsítése,  a tevékenységhez 

szükséges gépek, berendezések, eszközök, kisértékű eszközök berendezések, szoftverek 

beszerzése, a tevékenységhez szorosan kapcsolódó marketing tevékenységek támogatása (az 

összköltség max. 20 %). 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A VP 6.2.1 és VP. 6.4.1 intézkedésekben a mezőgazdasági profilú vállalkozások, nem 

mezőgazdasági tevékenységének támogatása és diverzifikálása lehetséges. Jelen kiírás a 

szolgáltató ágazatokban és árutermelő ágazatokban működő, nem mezőgazdasági 

tevékenységet végző gazdasági, és társadalmi vállalkozások számára vehető igénybe. 

A GINOP 1.2.2 intézkedés esetén kötelező elem az eszközbeszerzés, jelen kiírásban nem. 

Továbbá nem feltétel, hogy a vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 

támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben, minimum 1 

fő legyen. 

GINOP 1.2.1 intézkedéstől eltérően, a maximális támogatási összeg 8.000.000 Ft. 

Amennyiben a pályázó TOP 1.1.3-15 helyi gazdaságfejlesztés jogcímben helyi piacok 

létesítésére jogosult pályázni, Leader pályázat benyújtására nem jogosult. 

 

6. A jogosultak köre:  

A HACS területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező, működő mikrovállalkozás, 

adószámmal rendelkező magánszemély (kivéve ha tevékenysége ingatlan-bérbeadáshoz 

kapcsolódik) 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági feltételek: 

Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 



KIZÁRÓ OK: nem támogatható, akinek tevékenysége vagy a fejlesztés tárgya alapján VP-ben 

vagy GINOP-ban   jogosult pályázni. 

Kiválasztási kritériumok: 

o üzleti terv minősége, komplexitása 

 

8. Tervezett forrás:   

a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 96.000.000.- Ft 

b. a támogatás aránya: (GF)max. 50 %,  

c. a projektméret korlát: támogatás maximális összege 8.000.000.- Ft 

d. a támogatás módja: hagyományos költségelszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016. II. félév-2019.II. félév 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db) 12 

b. A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

vállalkozás    11 

természetes személy   1 

 

5. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése: A térségi- és helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő, 

együttműködési programok szervezése 

2. Specifikus cél: Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése 

3. Indoklás, alátámasztás:  

Egy település életében meghatározó szereppel bírnak a civil szervezetek. Számos olyan 
feladatot látnak el, mellyel fejlesztik a helyi identitástudatot, hozzájárulnak az élhető 
település kialakulásához, széles társadalmi és gazdasági réteget ölelnek fel (hagyományőrző 
tevékenység, ifjúsági egyesület, nyugdíjas egyesület, sport-, horgász egyesület, település 
értékeit védő egyesület stb), rálátásuk és ráhatásuk a település szereplőire jelentős. 
A térség természeti és gazdasági adottságai többnyire elszigetelten működnek, az intézkedés 
célja, hogy meglévő látványosságra vagy gazdasági tevékenységre épülő kínálati elemek 
összekötve erősítse a térségi együttműködési szándékot. 
 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Támogatható olyan térségi együttműködési projektek, rendezvények szervezése amelyek 

egyrészt a helyi közösség egymásra találását, másrészt a települések közötti együttműködést, 

illetve az önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások együttműködését ösztönzik, 

elősegítik a településen belül, ill. a települési civil szervezetek közötti együttműködéseket. 

Támogatható: Kulturális, gasztronómiai, ifjúsági, szemléletformáló, a civil szervezet 

tevékenységéhez kapcsolódó szakmai témájú rendezvények, programok támogatása, a 

programhoz kapcsolódó marketing tevékenység.  

(Pl: Sárközi települések kulturális együttműködése, Nyitott pincék rendezvénysorozat, 

Medinai „Kis-Művészetek Völgye” rendezvénysorozat stb ) 



Támogatható tevékenység: rendezvény-, programszervezés és lebonyolítás: előadói 

tiszteletdíjak, hangosítás, eszközök bérleti díjai (színpad, sörpad-garnitúra), vendéglátás, 

marketing (meghívók, plakátok, hirdetések), kísérő programok díjai, alapanyagköltség 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Kulturális együttműködési projekteket az ágazati operatív programok egyike sem támogat. 

GINOP- 7.1.2-15 "Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése" kiírás kiemelt 

projekteket támogat, előzetes kormány döntés alapján. 

GINOP- 7.1.7-16 "Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése" több megye (min 3) határán 

átívelő fejlesztés támogatható, országos és/vagy nemzetközi jelentőségű fejlesztések. 

TOP- 1.2.1 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" a városi 

térségekre fókuszál, kivéve a lovas turizmust, mely lehetőséget a tervezési területen 

kiegészítő jelleggel kívánunk igénybe venni. 

 

6. A jogosultak köre:  

A HACS területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező, működő non-profit szervezet, 

önkormányzat. 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

 

Jogosultsági feltételek: 

a. min. 5 együttműködésben és a megvalósításban aktív partner 

b. Min. 3 település érintésével min. 5 együttműködő partner közreműködésével valósul 

meg a projekt, minden helyszínen kötelezően megvalósuló programelemmel 

c. az együttműködő felek a program sokszínűségét hivatottak alátámasztani ; pl 

többféle szolgáltató együttműködése, vagy résztvevőnként különböző szerepek 

vállalása  

d.  a SDSE lehet együttműködő partner a projektben, amennyiben nem partner, akkor is 

kötelező a programokra meghívni, az eseményekről tájékoztatást küldeni 

e. A programtervezetben vázolni szükséges a program sikerét alátámasztó valós 

együttműködéseket, a partnerek szerepét. 

f. minimum 3 napos program támogatható, mely napok lehetnek időben elkülönülten, 

vagy egymást követőek is.  

g. A támogatás maximális összege 1.500.000 Ft/nap, de a maximálisan elnyerhető 

támogatási összeg minden esetben 5.000.000 Ft. 

 

Kiválasztási kritériumok: 

 

o az együttműködő aktív partnerek száma az előírt min. 5 partnernél több 

o a projekt megvalósulásában érintett települések száma az előírt min. 3-nál több 



o szférák közötti együttműködés (min. 2 szféra együttműködése, min. 3 szféra 

együttműködése) 

o média megjelenések száma 

 

8. Tervezett forrás:   

a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 25.000.000.- Ft 

b. a támogatás aránya: 75 % 

c. a projektméret korlát: támogatás maximális összege 5.000.000.- Ft 

d. a támogatás módja: hagyományos költségelszámolás, átalány típusú elszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016. II. félév-2019.II. félév 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db)5 

b. A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

non-profit szervezet  3 

 önkormányzat   2 

6. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése: Közösségfejlesztő civil szervezetek működési hátterének 

fejlesztése 

2. Specifikus cél: Települési közösségi életterek kialakítása, esélyegyenlőség kiterjesztése 

oktatási, szociális, kulturális közösségi szolgáltatások helyben való hozzáférésével 

3. Indoklás, alátámasztás:  

Egy település életében meghatározó szereppel bírnak a civil szervezetek. Számos olyan 

feladatot látnak el, mellyel fejlesztik a helyi identitástudatot, hozzájárulnak az élhető 

település kialakulásához, széles társadalmi és gazdasági réteget ölelnek fel (hagyományőrző 

tevékenység, ifjúsági egyesület, nyugdíjas egyesület, sport-, horgász egyesület, település 

értékeit védő egyesület stb), rálátásuk és ráhatásuk a település szereplőire jelentős. 

Az intézkedés elősegíti a lakosság igényeihez igazodó szabadidős terek létrehozását; civil és a 

non-formális helyi közösségekben tevékenykedő szervezetek családbarát, különböző 

generációk felkarolását, kortárskapcsolatok kialakulását, erősödését, klubhelyiségeinek 

kialakítását, civil szervezetek tevékenységükhöz kapcsolódó eszközbeszerzését, kisértékű 

eszköz, kereskedelmi forgalomban nem kapható egyedi értékű eszköz, valamint tradicionális 

eszköz* beszerzését. 

 

 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Támogatható: civil szervezetek tevékenységükhöz kapcsolódó eszközbeszerzése, kisértékű 

eszköz, kereskedelmi forgalomban nem kapható egyedi értékű eszköz, valamint tradicionális 

eszköz* beszerzése.  

o fogalom: *tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi 

forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy, amely a hagyományos népi kultúra, 



szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhű formai 

jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült) 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Az ágazati operatív programokban, valamint hazai támogatási rendszerekben nem található 

képzési, oktatási, táboroztatási programok megvalósítására irányulóan civil szervezetek 

támogatása, így az intézkedés lehatárolása nem szükséges. 

 

6. A jogosultak köre:  

A HACS területén lévő települések valamelyikén a pályázati felhívás megjelenése előtt min. 3 

hónappal bejegyzett, működő civil szervezet (kivéve: polgárőr egyesület, horgászegyesület, 

vadásztársaság). 

Amennyiben a pályázó TAO-ra jogosult, ill. ha IKSZT támogatásban részesült, Leader pályázat 

benyújtására nem jogosult. 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági feltételek: 

o szakmai programterv bemutatása,  

o működő szervezet esetén a pályázat benyújtását megelőző év szakmai 

beszámolójának benyújtása 

 

Kiválasztási kritériumok: 

o szakmai program minősége, komplexitása 

 

8. Tervezett forrás:   

a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 42.000.000.- Ft 

b. a támogatás aránya: 75 % 

c. a projektméret korlát: támogatás maximális összege 3.000.000.- Ft 

d. a támogatás módja: hagyományos költségelszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016. II. félév-2019.II. félév 

10. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db) 14 

b. A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

non-profit szervezet   14 

 

7. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése: Ismeretterjesztő programok, táborok, iskolarendszeren kívüli 
oktatás 

2. Specifikus cél: Települési közösségi életterek kialakítása, esélyegyenlőség kiterjesztése 

oktatási, szociális, kulturális közösségi szolgáltatások helyben való hozzáférésével 



Indoklás, alátámasztás: Egy település életében meghatározó szereppel bírnak a civil 

szervezetek. Számos olyan feladatot látnak el, mellyel fejlesztik a helyi identitástudatot, 

hozzájárulnak az élhető település kialakulásához, széles társadalmi és gazdasági réteget 

ölelnek fel (hagyományőrző tevékenység, ifjúsági egyesület, nyugdíjas egyesület, sport-, 

horgász egyesület, település értékeit védő egyesület stb), rálátásuk és ráhatásuk a település 

szereplőire jelentős. 

A térségben magas aránnyal vannak hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, (tartós 

munkanélküliek, 50 év felettiek, romák, nők, pályakezdők). Elhelyezkedési lehetőségeik 

csekélyek. A térségben nem működnek olyan nagyobb termelő egységek, amelyek tömeges 

foglalkoztatást jelentenének az alacsonyan képzett vagy tapasztalattal nem rendelkező 

munkaerő számára, számukra az önfoglalkoztatáshoz kapcsolódó korszerű ismeretek átadása 

elősegíti a társadalmi hasznosságot, az értéktermelő tevékenység végzést. 

3. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Támogatható: Olyan nem OKJ-s képzési programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak 

korszerű piaci ismeretek átadásával az önfoglalkoztatás, foglalkoztatás megvalósításához 

olyan tevékenységi körökben, amelyre az adott helyen és időben piaci kereslet mutatkozik, 

illetve igazodik a térség hagyományos népi kézműves szakmáihoz (teknővájó, kosárfonó, 

szövő, fafaragó stb) 

Készség-és képességfejlesztés gyerekeknek, kézműves nyári tábor  

Népi játszóház foglalkozások. 

Támogatható tevékenység: Képzési programhoz, készség-és képességfejlesztő programhoz, 

foglalkozásokhoz kapcsolódó előadói tiszteletdíj, foglalkozásvezetői díj, jegyzetanyag, 

alapanyag, étkezés biztosítása, résztvevők számára utazási költségtérítés, tábor esetén 

bentlakás biztosítása. 

 

4. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Az ágazati operatív programokban, valamint hazai támogatási rendszerekben nem található 

képzési, oktatási, táboroztatási programok megvalósítására irányulóan civil szervezetek 

támogatása, így az intézkedés lehatárolása nem szükséges 

. 

5. A jogosultak köre:  

A HACS területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező, a pályázati felhívás 

megjelenése előtt min. 3 hónappal bejegyzett, működő civil szervezet. 

 

6. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Kötelezettségek: 

d) résztvevők száma min. 10 fő 

e) tanfolyami végzettséget igazoló oklevél, dokumentum átadása 

f) az előadó, oktató szakmai képesítését vagy szakmai jártasságot igazoló dokumentum 

g) min. 3 alkalommal szükséges megrendezni a foglalkozást 

h) 1 pályázó 1 alkalomra 1 kiíráson pályázhat 

i) min. 5 napos tábor támogatási összege 10.000 Ft/résztvevő/nap, min. 3 alkalmas 

képzés, foglalkozás támogatási összege 10.000 Ft/résztvevő/nap erejéig 

támogatható, a teljes projekt támogathatósága összesen max. 1 millió Ft  



A támogatás összege :  

- minimum 5 napos tábor esetén max 10.000 Ft/résztvevő/nap, összesen maximum 

500.000 Ft.  

- minimum 3 napos képzés, foglalkozás esetén max 10.000 Ft/résztvevő/nap , minimum 10 

fő résztvevő, összesen maximum 1.000.000 Ft. 

Kiválasztási kritériumok: 

o szakmai programterv minősége, komplexitása 

o népi hagyományőrzés kapcsolódó program megjelenítése 

o környezettudatosság, szemléletformálás, megújuló energia ösztönzéshez kapcsolódó 

program megjelenítése 

 

7. Tervezett forrás:   

a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 10.000.000.- Ft 

b. a támogatás aránya: 75 % 

c. a projektméret korlát: támogatás maximális összege 1.000.000.- Ft 

d. a támogatás módja: hagyományos költségelszámolás 

 

8. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2016. II. félév-2019.II. félév 

9. Kimeneti indikátorok: 

a. A támogatott projektek száma (db)10 

b. A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

c. non-profit szervezet   10 

 


