
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 673
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Helyi termékeket népszerűsítő programok, rendezvények támogatása a Tiszatér HACS területén

I. Fogalom magyarázat

Kulturális és turisztikai programok: helyi termékek, tradíciók, szokások, turisztikai attrakciók bemutatásához kapcsolódó rendezvények,
fesztiválok, művészeti napok, kórus találkozók, nyugdíjas és ifjúsági találkozók. Rendezvények háttérinfrastruktúrája: színpadtechnika, hang- és
fénytechnika, szükséges informatikai eszközök.

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, hogy lehetőséget biztosítsunk a települések közötti együttműködések erősítésére, a térség kulturális értékeinek bemutatására
több település összefogásával megvalósuló rendezvények szervezése által a Tiszatér HACS területén.

III. Támogatható tevékenységek

A célterület céljának elérése érdekében támogatható konferenciák, kulturális programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása a
megvalósításhoz szükséges tárgyi feltételek (színpad, fénytechnika, hangtecnika, informatikai eszközök) biztosítása, marketing tevékenység és
kommunikációs tevékenység.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 3 750 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80
Egyházak 0 80
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 55
Egyéni vállalkozó 0 55
Magánszemély 0 55

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 14 998 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

2009. 01. 01. után bejegyzett szervezet nem támogatható.

VI. Egyéb tárgyi feltételek



A pályázó rendelkezzen a megpályázott rendezvényhez hasonló legalább kettő darab méretben és tartalomban megegyező referenciával.   Az
ÚMVP alapján falunap szervezésére jogosult nem nyújthat be pályázatot.

VII. Jogosult települések

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

Balsa ; Gávavencsellő ; Buj ; Paszab ; Tiszabercel ; Tiszanagyfalu ; Tiszalök ; Tiszaeszlár ; Tiszadob ; Tiszavasvári ; Szorgalmatos ;
Tiszadada ; Timár ; Szabolcs ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termékbemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
ah) étel -, italfogyasztás;
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Partnerség Együttműködési megállapodás 10
A rendezvény tematikájában a Tiszatér HACS által
megjelölt gazdaságfejlesztési célterülethez
kapcsolódik. 

HVS és pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont
alapján 

10

Hagyományőrző jelleg Pályázat tervezett fejlesztése bemutatása
pont/referencia igazolás 

10

Marketing tevékenység Pályázat tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján 10
Infrastrukturális háttér projektleíró dokumentum 5
A pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 10
Rendezvény időtartama pályázat, projektleíró dokumentum 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Partnerség Partner bevonása nélkül 0
Partnerség Partnerekkel közösen megvalósított program 10
A rendezvény tematikájában a Tiszatér HACS által
megjelölt gazdaságfejlesztési célterülethez
kapcsolódik. 

igen 10



A rendezvény tematikájában a Tiszatér HACS által
megjelölt gazdaságfejlesztési célterülethez
kapcsolódik. 

nem 0

Hagyományőrző jelleg A rendezvény már 1 alkalommal megrendelésre került. 5
Hagyományőrző jelleg A rendezvényt 3 éven belül már min. 2 alkalommal

megrendezték 
10

Hagyományőrző jelleg Új rendezvény 0
Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg.

Az alábbi marketing elemek valamelyike bevonásra
kerül: nyomtatott - és elektronikus sajtó, TV, Rádió,
Internet. 

10

Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 0
Infrastrukturális háttér rendelkezésre áll 5
Infrastrukturális háttér nem áll rendelkezésre 0
A pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
A pályázó működésének időtartama 1-2 éve működik 5
Rendezvény időtartama többnapos rendezvény 15
Rendezvény időtartama egynapos rendezvény 5

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

referencia igazolás projektleíró dokumentum együttműködési megállapodás, mely tartalmazza az együttműködő partnerek közötti
megállapodást a vállalt feladatokról és finanszírozási feltételekről (a projekthez ki milyen szakmai munkarésszel és forrással járul hozzá 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 680
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület megnevezése: Térségek közötti és nemzetközi rendezvények, tanulmányutak támogatása a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, hogy lehetőséget biztosítson a Tiszatér HACS területén működő szervezetek és személyek nemzetközi partner/partnerek
bevonásával megvalósított, több települést és/vagy HACS területet érintő kulturális, sport - és helyi termékek bemutatásához kötődő programok
- rendezvények, valamint szakmai konferenciák és tanulmányutak megvalósításához.

III. Támogatható tevékenységek

A célterület céljának elérése érdekében támogatható konferenciák, kulturális programok, rendezvények, tanulmányutak szervezése,
lebonyolítása, illetve marketing tevékenység, kapcsolattartási tevékenység és kommunikációs tevékenység.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 11 250 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80
Egyházak 0 80
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Egyéni vállalkozó 0 65
Magánszemély 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 44 994 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

2009. 01. 01. után létrejött szervezet nem támogatható.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Amennyiben a pályázat rendezvényszervezésre irányul akkor a pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott rendezvényhez hasonló legalább



1, méretben és tartalomban megegyező referenciával. 

VII. Jogosult települések

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

Balsa ; Buj ; Gávavencsellő ; Szorgalmatos ; Paszab ; Rakamaz ; Szabolcs ; Ibrány ; Timár ; Tiszabercel ; Tiszadada ; Tiszadob ;
Tiszaeszlár ; Tiszalök ; Tiszanagyfalu ; Tiszavasvári ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei. előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) étel -, italfogyasztás;
b) oktatás, képzés költségei:                              
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
bd) terembérlet;
be) meghívók;
bf) eszközbérlés;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cc) szerkesztés költségei;
cd) terjesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
de) honlap készítés költsége;
df) kiállítások részvételi költségei;
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, repülő költség, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) fordítás, tolmácsolás
f) infrastruktúra-fejlesztés:
fa) tereprendezés;
fb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez  kapcsolódik 

Pályázat 10



Hagyományőrző jelleg Pályázat, referencia igazolás 10
Pályázó működésének időtartama Bírósági bejegyzés 10
Az együttműködés partnerséget több szféra alkotja Együttműködési megállapodás 10
Az együttműködés több országot érint Együttműködési megállapodás 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez  kapcsolódik 

igen 10

A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez  kapcsolódik 

nem 0

Hagyományőrző jelleg A programba bevont nemzetközi partnerekkel már volt
együttműködés

10

Hagyományőrző jelleg nem volt korábbi együttműködés 0
Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 5
Az együttműködés partnerséget több szféra alkotja Három szféra partnerségében valósul meg 10
Az együttműködés partnerséget több szféra alkotja Két szféra partnerségében valósul meg 5
Az együttműködés partnerséget több szféra alkotja Nincs együttműködés 0
Az együttműködés több országot érint legalább 2 országot érint 10
Az együttműködés több országot érint Magyarország térségei között 5

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

referencia igazolás együttműködési megállapodás, mely tartalmazza az együttműködő partnerek közötti megállapodást a vállalt feladatokról és
finanszírozási feltételekről (a projekthez ki milyen szakmai munkarésszel és forrással járul hozzá 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 013 807
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Képzési programok támogatása a Tiszatér Hacs területén 

I. Fogalom magyarázat

Társadalmilag hátrányos helyzetűek: romák, pályakezdő fiatalok, nők, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek, gyermekeiket
egyedül nevelő szülők.

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület a romák és más társadalmilag hátrányos helyzetűek számára a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák megszerzése céljából,
az alapészségek fejlesztésétől a legmodernebb álláskereső technikák bemutatásáig. 

III. Támogatható tevékenységek

Munkaerő kompetencia képzési program szervezése, lebonyolítása; meghirdetése, kapcsolattartás.+

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 14 998 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Egyéni vállalkozó 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 29 996 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

Nem jogosult pályázat benyújtására a 139/2008. (X.22.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdés szerinti ügyfél.  2009. 01. 01. után bejegyzett
szervezetek nem támogathatóak.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

A projekt keretében szervezett képzés időtartama minimum 30 óra. A projekt keretében szervezett képzés résztvevői száma minimum 10 fő.

VII. Jogosult települések



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

Balsa ; Gávavencsellő ; Buj ; Paszab ; Tiszabercel ; Tiszanagyfalu ; Tiszalök ; Tiszaeszlár ; Tiszadob ; Tiszavasvári ; Szorgalmatos ;
Tiszadada ; Timár ; Szabolcs ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás:
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsgával kapcsolatos díjak;
ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
c) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Résztvevők száma Pályázat, az utolsó kifizetési kérelemhez csatolt

jelenléti ív alapján
10

Partnerség Együttműködési megállapodás 10
A Tiszatér HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

HVS és Pályázat 10

Kérelmező működésének időtartama bírósági bejegyzés 10
A képzés akkreditációja Pályázat 10
A képzést tartó személy/szervezet képzettsége,
referenciái 

Pályázat 15

A képzésen résztvevők legalább három településről
érkeznek

Pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján 5

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Résztvevők száma 15 fő fölött 10
Résztvevők száma 10-15 fő között 5
Partnerség Partner bevonása nélkül 5
Partnerség Partnerekkel közösen megvalósított program 10
A Tiszatér HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

igen 10

A Tiszatér HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

nem 0

Kérelmező működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Kérelmező működésének időtartama 1-2 éve működő 5
A képzés akkreditációja akkreditált képzés 10
A képzés akkreditációja nem akkreditált képzés 5
A képzést tartó személy/szervezet képzettsége,
referenciái 

Felsőfokú iskolai végzettség, a projekt jellegével
összefüggő szakmai tapasztalat vagy szervezet
esetén minimum 3 hasonló képzés lebonyolítása 

15

A képzést tartó személy/szervezet képzettsége,
referenciái 

középfokú iskolai végzettség, a projekt jellegével
összefüggő tapasztalat vagy szervezet esetén 3-nál
kevesebb képzés lebonyolítása 

5

A képzést tartó személy/szervezet képzettsége,
referenciái 

Nincs a projekt jellegével összefüggő szakami
tapasztalat, gyakorlat, referencia 

0

A képzésen résztvevők legalább három településről
érkeznek

igen 5



A képzésen résztvevők legalább három településről
érkeznek

nem 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Projektleíró dokumentum együttműködési megállapodás



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 925
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: A térségi marketingeszközök kidolgozásának támogatása a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

Térségi marketing termék: a HACS területét alkotó települések közül legalább 3 települést érintő közös papír alapú vagy elektronikus termék
amely a térség turisztikai atrrakcióinak, helyi termékeinek megismertetését szolgálja.

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, hogy az egységes térségi marketing kialakítását ösztönözze és támogassa a Tiszatér HACS területén oly módon, hogy a
térség kiemelt turisztikai, hagyományőrző tevékenységet végző szereplői együttműködnek és a térségbe érkező hazai és nemzetközi turisták
számára komplex programkínálatot dolgoznak ki.

III. Támogatható tevékenységek

Internetes portál, többnyelvű PR-anyag készítése, turisztikai- és hagyományőrző slide-okat tartalmazó kiadvány előállítása és kampány szerű
terjesztése, valamint a HACS területének kulturális örökségét, természeti- és turisztikai vonzerejét bemutató és népszerűsítő, több nyelven
szinkronizált és/vagy feliratos film elkészítésének és DVD-n történő terjesztésének támogatása. Továbbá támogatható az ehhez kapcsolódó
kapcsolattartási tevékenység.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 18 748 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Egyéni vállalkozó 0 65
Magánszemély 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 56 243 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

2009. 01. 01. után bejegyzett szervezet nem támogatható.

VI. Egyéb tárgyi feltételek



-

VII. Jogosult települések

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

Balsa ; Gávavencsellő ; Buj ; Paszab ; Tiszabercel ; Tiszanagyfalu ; Tiszalök ; Tiszaeszlár ; Tiszadob ; Tiszavasvári ; Szorgalmatos ;
Tiszadada ; Timár ; Szabolcs ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei. előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) étel -, italfogyasztás;
b) oktatás, képzés költségei:                              
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
bd) terembérlet;
be) meghívók;
bf) eszközbérlés;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cc) szerkesztés költségei;
cd) terjesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
de) honlap készítés költsége;
df) kiállítások részvételi költségei;
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) napidíj;
f) infrastruktúra-fejlesztés:
fa) tereprendezés;
fb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Kérelmező működésének időtartama bírósági bejegyzés pályázó által hitelsített másolata 10



A térség szereplőinek bevonása a projektbe  jelenléti ív, a rendezvény megtartását igazoló meghívó,
plakát, hirdetés, újságcikk, egyéb igazoló
dokumentum 

10

Az együttműködés partnerséget több szféra alkotja Együttműködési megállapodás 10
Az együttműködés több települést érint Együttműködési megállapodás 10
A pályázó referenciája pályázat  10
Többnyelvű marketing termék jön létre pályázat, mintatermék csatolása vagy arról készült

fotó, leírás az utolsó kifizetési kérelemhez 
15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Kérelmező működésének időtartama 5 évnél hosszabb működési múlt 10
Kérelmező működésének időtartama 1-5 éve működő 5
A térség szereplőinek bevonása a projektbe  3-nál több információgyűjtő, adatszerző rendezvény

meghirdetése  
10

A térség szereplőinek bevonása a projektbe  legalább 3 információszerző, adatgyűjtést szolgáló
rendezvény meghirdetése 

5

Az együttműködés partnerséget több szféra alkotja 2 szféra együttműködésével valósul meg 5
Az együttműködés partnerséget több szféra alkotja 3 szféra együttműködésével valósul meg 10
Az együttműködés partnerséget több szféra alkotja nincs együttműködés 0
Az együttműködés több települést érint 5 fölötti települést érint 10
Az együttműködés több települést érint 3-5 települést érint 5
A pályázó referenciája Rendelkezik marketing termék kialakítása terén

referenciával 
10

A pályázó referenciája Nem rendelkezik referenciával 0
Többnyelvű marketing termék jön létre igen 15
Többnyelvű marketing termék jön létre nem 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

együttműködési megállapodás, referencia nyilatkozat, jelenléti ív, a rendezvény megtartását igazoló meghívó, plakát, hirdetés, újságcikk, egyéb
igazoló dokumentum csatolása az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor mintatermék vagy arról készült fotó, leírás csatolása az utolsó
kifizetési kérelemhez



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 932
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Tiszatér ereklyék" megőrzésének és bemutatásának támogatása 

I. Fogalom magyarázat

Tiszatér ereklyék: a Tiszatér HACS területén fellelhető tárgyiasult kulturális örökség bemutatóhely: olyan helyszín, helyiség ahol a látogatók
lehetőséget kapnak a muzelis értékek megtekintésére, adott esetben azok működésének, használatának szemléltetésére. újszerű módszer: a
klasszikus múzeumi struktúrától eltérő megoldás, hangsúlyos a tárgyak, eszközök működésének és használhatóságnak szemléltetése

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja a Tiszatér Hacs területén a kulturális örökségek bemutatását, biztonságos megőrzését ösztönző újszerű módszerek
támogatása.

III. Támogatható tevékenységek

Horgász- és lovaskultúrát bemutató helyek- és íjászpark kialakítására és üzemeltetési feltételeinek biztosítására. Ezen belül támogatható építési
tevékenység, infrastruktúra kialakítás, eszközbeszerzés, tradicionális eszközbeszerzés.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 93 738 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80
Egyházak 0 80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 112 486 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

Támogatásra jogosultak az 5.000-10.000 fő közötti lakosságszámú vagy 100 és 120 fő/km2 közötti népsűrűségű települések. 2009. 01. 01.
után bejegyzett szervezet nem támogatható.   

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Együttműködési megállapodás megléte a kulturális örökség tulajdonosa, kezelője és a pályázó között.



VII. Jogosult települések

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

Tiszalök ; Tiszavasvári ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Marketing tevékenység Pályázat 10
Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

Pályázat 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Együttműködési megállapodás 10

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 10
A pályázó tapasztalata az elmúlt öt évben nyilatkozat a megvalósított projektekről 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg

(nyomtatott - és elektronikus sajtó, TV, Rádió, Internet)
10

Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 0
Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

igen 10

Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

nem 5



A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

3 szféra együttműködésével valósul meg 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

2 szféra együttműködésével valósul meg 5

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Nincs együttműködés a szférák között 0

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 5
A pályázó tapasztalata az elmúlt öt évben legalább 3 projekt megvalósítása 15
A pályázó tapasztalata az elmúlt öt évben 1-2 projekt megvalósítása 10
A pályázó tapasztalata az elmúlt öt évben nincs tapasztalata 5

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

A kialakításra kerülő bemutatóhely üzemeltetésének rendjét bemutató koncepció Együttműködési megállapodás a
partnerségről Együttműködési megállapodás a kulturális örökségről Referencianyilatkozat az elmúlt 5 évben megvalósított projektekről



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 013 821
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: A célterület célja sportolásra alkalmas létesítmények kialakítása és településkép javító fejlesztések támogatása a

Tiszatér HACS területén  

I. Fogalom magyarázat

Lakossági kampány: olyan nyomtatott sajtó, rádió, televízió hírdetés vagy szóróanyag, amely az egészséges életmódra és a mozgás
szükségességére hívja fel a figyelmet. 

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, hogy a Tiszatér HACS területén térségi életmódprogramok, sport-infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg, amelyek
által, valamint a települések arculatjavító fejlesztései kapcsán javuljon a lakosság egészségi állapota és komfortérzete.  A támogatás célja
továbbá, hogy a sportolásra alkalmas települési infrastruktúra fejelsztése mellett az egészséges életmód népszerűsítésre kerüljön a lakosság
körében. A települések arculatának kisléptékű infrastrukturális fejlesztése pedig a település lakosságának életminőség-javulását fogja
eredményezni.

III. Támogatható tevékenységek

Sportolásra alkalmas települési infrastruktúra fejlesztése érdekében építési tevékenység, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés valamint ehhez
kapcsolódóan egészséges életmódot népszerűsítő lakossági kampány szervezése és lebonyolítása, marketing tevékenység,
eszközbeszerzés. A települések arculatának kisléptékű infrastrukturális fejlesztése érdekében építési tevékenység, kisléptékű infrastruktúra
fejlesztés, eszközbeszerzés.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 93 738 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80
Egyházak 0 80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 187 477 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

Támogatásra jogosultak az 5.000 fő és 10.000 fő közötti lakosságszámú települések vagy a 100 fő/km2 és 120 fő/km2 közötti népsűrűségű
települések. 2009. 01. 01 után bejegyzett szervezet nem támogatható.



VI. Egyéb tárgyi feltételek

A sportolásra alkalmas infrastruktúra-kialakítás esetén egy projektnek minimum 2 típusú sportolási lehetőség kialakítására kell vonatkoznia.

VII. Jogosult települések

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

Tiszalök ; Tiszavasvári ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Hirdetési tevékenység Pályázat, az utolsó kifizetési kérelemhez csatolt

újságcikk, fotó vagy bármely bizonyító erejű
dokumentum  

10

Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

Pályázat  10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Együttműködési megállapodás 10

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 10
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben nyilatkozat a megvalósított projektekről 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám



Hirdetési tevékenység A pályázó nem von be minden, a településen elérhető
médiát 

5

Hirdetési tevékenység A pályázó minden a településen megjelenő, elérhető
helyi médiát bevon (nyomtatott és elektronikus sajtó,
TV, rádió, Internet). 

10

Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

igen 10

Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

nem 5

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Nincs együttműködés 0

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

3 szféra együttműködésével valósul meg 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

2 szféra együttműködésével valósul meg 5

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 5
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben legalább három projekt megvalósítása 15
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben 1-2 projekt megvalósítása 10
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben nincs tapasztalata 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Projektleíró dokumentum Együttműködési megállapodás Referencianyilatkozat az elmúlt 5 évben megvalósított projektekről Az utolsó kifizetési
kérelemhez csatolt újságcikk, fotó vagy bármely bizonyító erejű dokumentum



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 013 814
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

- 

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, hogy a Tiszatér HACS területén működő önkormányzatok és civil szervezetek a településeken megvalósuló rendezvényeket
színvonalas háttérinfrastruktúrával tudják megvalósítani, költséghatékony módon. 

III. Támogatható tevékenységek

Térségi rendezvények lebonyolítására alkalmas szabadtéri helyszínek, színpadok kialakítása és/vagy az ehhez szükséges infrastruktúrális
feltételek kialakítása és beszerzése.   

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 37 495 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 112 485 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

2009. 01. 01. után bejegyzett szervezet nem támogatható.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Egy pályázó a célterület kapcsán csak egy színpad kialakítására és/vagy beszerzésére jogosult. Informatikai berendezések beszerzése
önállóan nem támogatható. 

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Balsa ; Buj ; Ibrány ; Gávavencsellő ; Paszab ;



Rakamaz ; Szabolcs ; Szorgalmatos ; Timár ; Tiszabercel ; Tiszadada ; Tiszadob ; Tiszaeszlár ; Tiszalök ; Tiszanagyfalu ; Tiszavasvári
;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

HVS és Pályázat  10



Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

Pályázat, térképrészlet  10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Együttműködési megállapodás 10

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 10
Több település összefogása Együttműködési megállapodás 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

igen 10

A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

nem 0

Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

igen 10

Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

nem 5

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Nem összefogásban valósul meg 0

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

3 szféra összefogásával valósul meg 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

2 szféra összefogásával valósul meg 5

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 5
Több település összefogása legalább 3 település 15
Több település összefogása 2 település 10
Több település összefogása nincs együttműködés 5

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás Térképrészlet 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 002 254
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Naturpark- és erdei iskola fejlesztési programok támogatása a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

Erdei iskola: Az erdei iskola az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési
forma. Naturpark: Olyan természeti értékekben gazdag terület, amely fontos a helyi lakosság agrárkörnyezet gazdálkodási tevékenységében
illetve turisztikai és rekreációs tevékenységek végzésére alkalmas.

II. Támogatás vehető igénybe

A Tiszatér HACS területén meglévő vagy újonnan épülő, nem minősített erdei iskolák infrastrukturális fejlesztésének támogatása. Az erdei
iskolák szolgáltatási színvonalának javítását célzó támogatása a környezetvédelmi- és természetvédelmi szemléletmódra nevelés ösztönzése
céljából, valamint a Tiszatér HACS területén megvalósuló Natúrpark kialakítási és fejlesztési program előkészítéséhez kapcsolódó adatgyűjtési,
feldolgozási, kapcsolattartási tevékenységre.  

III. Támogatható tevékenységek

Erdei iskolák kapcsán építés, területrendezés, vizesblokkok kialakítása, - felújítása, fűtéskorszerűsítés, közösségi terek kialakítása; Natur Park
kapcsán megvalósíthatósági koncepció és tanulmány készítése, a projekt társadalmasítása, marketingeszközök előállítása, valamint kisléptékű
építési beruházások kiépítése; valamint mindkét elemhez kapcsolódó eszközzbszerzés

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 37 495 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80
Egyházak 0 80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 112 486 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

2009. 01. 01. után bejegyzett szervezet nem támogatható.

VI. Egyéb tárgyi feltételek



A kialakítással, fejlesztéssel érintett erdei iskola nem rendelkezhet minősítéssel, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor hitelt
érdemlően kell igazolni, hogy a minősítési eljárást megkezdte.

VII. Jogosult települések

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

Gávavencsellő ; Balsa ; Buj ; Paszab ; Tiszabercel ; Tiszanagyfalu ; Tiszalök ; Tiszaeszlár ; Tiszadob ; Tiszavasvári ; Szorgalmatos ;
Tiszadada ; Timár ; Szabolcs ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Marketing tevékenység Pályázat 10
A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Együttműködési megállapodás 10

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 10
Több település összefogása Együttműködési megállapodás 15
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben nyilatkozat a megvalósított projektekről 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg

(nyomtatott - és elektronikus sajtó, TV, Rádió, Internet)
10



Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 0
A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Nincs szférák közötti együttműködés 0

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

3 szféra együttműködésével valósul meg 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

2 szféra együttműködésével valósul meg 5

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 5
Több település összefogása legalább 3 település 15
Több település összefogása 2 település 10
Több település összefogása nincs együttműködés 5
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben legalább három projekt megvalósítása 15
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben 1-2 projekt megvalósítása 10
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben nincs tapasztalata 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Nyilatkozat, hogy a kialakítással, fejlesztésel érintett erdei iskola nem rendelkezik minősítéssel.  Az erdei iskola "tantervi
koncepciója" együttműködési megállapodás bírósági bejegyzés pályázó által hitelesített másolata nyilatkozat az elmúlt 5 évben megvalósított
hasonló projektekről



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 002 261
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Helyi Termékek Áruházának" és helyi termékekhez kötődő feldolgozói kapacitás kiépítésének támogatása a

Tiszatér HACS területén  

I. Fogalom magyarázat

Helyi termékek áruháza: helyben, térségen belül megtermelt és előállított agrár- és kézműves termékek forgalmazásának központja. Újszerű
gazdaságfejlesztési megoldások: olyan, térségre jellemző termék feldolgozását szolgáló technolóiai háttér megvalósítása, amely hazai piacon
eddig ismeretlen termék előállítását eredményezi. Integrátori koncepció: a Helyi Termékek Áruháza projektgazdája köteles készíteni egy olyan
koncepciót, amely bemutatja az áruházba beszállítói kör összetételét, a beszállítási intenzitást és a beszállított termékstruktúrát. 

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, hogy egy térségi ""Helyi Termékek Áruháza"" kerüljön kialakításra annak okából, hogy a Tiszatér HACS területén előállított,
megtermelt helyi termékek forgalmazásának egy szervezett termékközpont biztosítson lehetőséget. További cél feldolgozó kapacitások
növelése, új technológiák beszerzése olyan újszerű gazdaságfejlesztési megoldások ösztönzése kapcsán, melyek a Tiszatér HACS területén -
térségre jellemző - helyi termékek előállítását segítik elő. 

III. Támogatható tevékenységek

Helyi Termékek Áruháza infrastrukturális feltételeinek megteremtése, építés, épületgépészeti tevékenység, biztonságtechnikai berendezések
beszerzése és telepítése, valamint eszközbeszerzés és tanácsadói szolgáltatás igénybevétele, marketing tevékenység, illetve beszállítói
körével kapcsolatban integrátori rendszer kiépítése. Feldolgozó kapacitások növelése: építés, épületgépészeti tevékenység, biztonságtechnikai
berendezések beszerzése és telepítése, valamint eszközbeszerzés és tanácsadói szolgáltatás igénybevétele, marketing tevékenység, új
technológiák beszerzése. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 112 486 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 262 467 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-



VI. Egyéb tárgyi feltételek

A "Helyi Termékek Áruházának" kialakításával kapcsolatban a pályázó rendelkezzen integrátori koncepcióval az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig. 

VII. Jogosult települések

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

Tiszalök ; Tiszavasvári ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

Pályázat  5

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 5
Az együttműködés partnerségét több település alkotja Együttműködési megállapodás 10
munkahelyteremtés pályázat 15
Marketing tevékenység Pályázat  10
A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

pályázat, nyilatkozat vállalt önerő mértékéről 15



Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

igen 5

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

nem 0

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 5
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 2
Pályázó működésének időtartama Induló szervezet 0
Az együttműködés partnerségét több település alkotja minimum 3 település 10
Az együttműködés partnerségét több település alkotja 2 település 5
Az együttműködés partnerségét több település alkotja nincs együttműködés 0
munkahelyteremtés legalább 3 új munkahely teremtése 15
munkahelyteremtés 2 új munkahely teremtése 10
munkahelyteremtés nem hoz létre új munkahelyet 0
munkahelyteremtés 1 új munkahely teremtése 5
Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg 10
Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 0
A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

50% vagy annál magasabb önerő vállalása  15

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

45-49% önerő vállalása 10

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

36-44% önerő vállalása 5

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

35% önerő vállalása 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Helyi termékek Áruháza esetén integrátori koncepció együttműködési megállapodás nyilatkozat vállalt önerő mértékéről 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 006 661
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kistérségi mintagazdaságok kialakításához szükséges tárgyi feltételek támogatása a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

minta-gazdaság: olyan gazdálkodás, amely önfenntartást ösztönző termelést folytat és min. 3 fajta konyhakerti növény termelésével foglalkozik,
min. 100 négyszögöl területen. 

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja esélyegyenlőséget javító, szemléletformáló és a családok önellátását erősítő kisebbségi minta-gazdaságok működtetéséhez
szükséges alapinfrastruktúrák kialakításának, beszerzésének támogatása.  

III. Támogatható tevékenységek

Kerti gépek beszerzése és a tárolásukhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 11 248 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 18 748 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

A pályázó rendelkezzen az adott település Kisebbségi Önkormáyzatának támogató nyilatkozatával a program megvalósítását illetően. A pályázó
rendelkezzen a megműveléshez szükséges föld, illetve kertterülettel. A Szociális Földprogram-okból az elmúl 3 évben támogatást nem nyert
pályázó jogosult pályázat benyújtására. Projektleíró dokumentum 

VII. Jogosult települések



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

Ibrány ; Rakamaz ; Tiszalök ; Tiszavasvári ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

HVS és Pályázat 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Együttműködési megállapodás 10

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 10
Több település összefogása együttműködési megállapodás 15
Az pályázó tapasztalata az elmúlt 5 évben Referencianyilatkozat a megvalósított projektekről 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

igen 10

A TISZATÉR HACS által megjelölt gazdaságfejlesztési
célterülethez kapcsolódik 

nem 0

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Nincs együttműködés 0

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

3 szféra együttműködésével valósul meg 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

2 szféra együttműködésével valósul meg 5

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 5
Pályázó működésének időtartama induló szervezet 0
Több település összefogása legalább 3 település 15
Több település összefogása 2 település 10
Több település összefogása nincs együttműködés 0
Az pályázó tapasztalata az elmúlt 5 évben legalább 3 hasonló projekt megvalósítása 15
Az pályázó tapasztalata az elmúlt 5 évben 1-2 hasonló projekt megvalósítása 10
Az pályázó tapasztalata az elmúlt 5 évben nincs tapasztalata 5



X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Kisebbségi Önkormányzat támogató nyilatkozata; Tulajdoni lap vagy legalább az üzemeltetési kötelezettség végéig szóló bérleti
szerződés; Projektleíró dokumentum; Együttműködési megállapodás; Referencianyilatkozat az elmúlt 5 évben megvalósított projektekről.  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 013 845
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Szálláshely-fejlesztési programok támogatása a Tiszatér Hacs területén 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, hogy a Tiszatér HACS területén meglévő vagy újonnan épülő szálláshelyek fejlesztése, infrastruktúrális feltételeinek javuljanak
a szolgáltatási paletta szinesedjen valamint a szálláskapacitás és a szálláshely komfortfokozata és a térségben eltöltött vendégéjszakák száma
növekedjen. 

III. Támogatható tevékenységek

Szállásférőhely-kapacitás bővítés és szolgáltatás fejlesztés: építési, felújítási, bővítési tevékenység, épületgépészeti tevékenység, kisléptékű
infrastruktúra fejelsztés, tradicionális eszközbeszerzés, eszközbeszerzés. Hirdetési és marketing tevékenység.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 112 486 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyéni vállalkozó 0 65
Egyházak 0 65
Magánszemély 0 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Non-profit szervezetek 0 65
Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 288 714 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Szolgáltatásfejlesztés önállóan nem támogatható, csak szállásférőhely-kapacitás bővítésével. 



VII. Jogosult települések

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

Rakamaz ; Ibrány ; Tiszalök ; Tiszavasvári ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám



A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

nyilatkozat vállalt önerő mértékéről 15

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

Pályázat 5

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 5
Az együttműködés partnerségét több település alkotja Együttműködési megállapodás 10
munkahelyteremtés Pályázat 15
Marketing tevékenység Pályázat 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

legalább 50% önerő vállalása 15

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

45-49% önerő vállalása 10

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

36-44% önerő vállalása 5

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

35% önerő vállalása 0

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

igen 5

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

nem 0

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 5
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 2
Pályázó működésének időtartama Induló szervezet 0
Az együttműködés partnerségét több település alkotja minimum 3 település 10
Az együttműködés partnerségét több település alkotja 2 település 5
Az együttműködés partnerségét több település alkotja nincs együttműködés 0
munkahelyteremtés legalább 3 új munkahely teremtése 15
munkahelyteremtés 2 új munkahely teremtése 10
munkahelyteremtés nem hoz létre új munkahelyet 0
munkahelyteremtés 1 új munkahely teremtése 5
Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg 10
Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás; Nyilatkozat vállalt önerő mértékéről. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 309
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Esélyegyenlőségi Információs Pontok kialakításának támogatása a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

Hátrányos helyzetű csoportok:roma kisebbség, pályakezdő fiatalok, 40 év feletti nők, mozgáskorlátozottak. Tanácsadói szolgáltatás: az
esélyegyenlőségi információs pontot üzemeltető projektgazda által igénybevett külső szakértői szolgáltatás a célcsoport számára biztosított
információszolgáltatás céljából.

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, hogy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára olyan információs pont(ok) kerüljenek kialakítása, ahol
tájékozódhatnak az őket érintő aktualitásokról, illetve tanácsadói szolgáltatásban vehetnek részt, javítva ezáltal is a társadalmi, beleértve a
munkaerőpiaci integráció és a felzárkózás esélyeit. Az információs pont nyitva áll minden társadalmi réteg és szféra számára annak érdekében,
hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációja minél teljesebben mehessen végbe.

III. Támogatható tevékenységek

Meglévő épületek, épület részek külső- és belső felújítása, épületgépészeti tevékenység, biztonságtechnikai berendezések beszerzése és
telepítése, valamint eszközbeszerzés és tanácsadói szolgáltatás igénybevétele.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 37 495 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80
Egyházak 0 80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 74 991 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

2009. 01. 01. után bejegyzett szervezet nem támogatható.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

A pályázó rendelkezzen az adott település Kisebbségi Önkormányzatának támogató nyilatkozatával a program megvalósítását



illetően. Eszközbeszerzés önmagában nem támogatható.

VII. Jogosult települések

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

Balsa ; Gávavencsellő ; Buj ; Paszab ; Tiszabercel ; Tiszanagyfalu ; Tiszalök ; Tiszaeszlár ; Tiszadob ; Tiszavasvári ; Szorgalmatos ;
Tiszadada ; Timár ; Szabolcs ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.



IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Projekt szükségessége Pályázat, szükségletfelmérés 10
Marketing tevékenység A megjelenést bizonyító dokumentum.  10
Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

Pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján,
térképrészlet  

10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Együttműködési megállapodás 10

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés pályázó által hitelesített másolata 10
Több település összefogása Együttműködési megállapodás 15
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt öt évben referencianyilatkozat a megvalósított projektekről 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Projekt szükségessége A pályázó csatolt részletes szükségletfelmérést és

annak minden előírt elemére kitér. 
10

Projekt szükségessége Nem csatolt részletes szükségletfelmérést. 0
Projekt szükségessége A pályázó csatolt részletes szükségletfelmérést, de az

nem tartalmaz minden előírt elemet. 
5

Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg
(nyomtatott és elektronikus sajtó; rádió, televízió,
Internet). 

10

Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 0
Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

igen 10

Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

nem 5

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

igen 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

nem 5

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 5
Több település összefogása legalább 3 települési önkormányzat összefogásával

valósul meg a fejlesztés
15

Több település összefogása 2 települési önkormányzat összefogásával valósul meg
a fejlesztés

10

Több település összefogása nincs együttműködés 5
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt öt évben legalább 3 hasonló projekt megvalósítása 15
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt öt évben 1-2 hasonló projekt megvalósítása 10
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt öt évben nincs tapasztalata 5

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Támogató nyilatkozat a kisebbségi önkormányzat részéről; Együttműködési megállapodás; Referencianyilatkozat az elmúlt 5 évben
megvalósított hasonló projektekről. Megjelenést igazoló dokumentumok (újságcikkek, fotók, igazolások TV, rádió részéről)



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 422
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Turisztikai információs iroda kialakításának támogatása a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja egy turisztikai információs iroda létrehozása; infrastruktúrális feltételeinek és eszköz-felszereltségének biztosítása. Az
intézkedés célja, hogy a HACS területének összes turizmusban érintett szervezete információt közvetíthessen egy "térségi pont"-ra, ahonnan az
iroda rendszerezve, kiépített és bevezetett csatornákon keresztül továbbíthatja az aktualitásokat a potenciális turisztikai célcsoport felé.

III. Támogatható tevékenységek

Meglévő épület, épületrészek külső- és belső felújítása, épületgépészeti tevékenység, biztonságtechnikai berendezések beszerzése és
telepítése, valamint eszközbeszerzés.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 26 247 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 26 247 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

2009. 01. 01. után bejegyzett szervezet nem támogatható.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

A pályázó rendelkezzen az iroda kialakításához szükséges, minimum 15 m2-es helyiséggel.  A pályázónak vállania kell, hogy a turisztikai
információs iroda nyitvatartását és szolgáltatásait közzéteszi a Tiszatér HACS honlapján.

VII. Jogosult települések



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

Tiszalök ; Tiszavasvári ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Marketing tevékenység Pályázat 10
Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

Pályázat 10

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Együttműködési megállapodás 10

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 10
Több település összefogása Együttműködési megállapodás 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg

(nyomtatott - és elektronikus sajtó, TV, Rádió, Internet)
10

Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 5
Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

igen 10

Turisztikai, sport, kulturális létesítmények közvetlen
közelében (150 méteren belül) valósul meg a
fejlesztés 

nem 5

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

3 szféra együttműködésével valósul meg 10



A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

2 szféra együttműködésével valósul meg 5

A fejlesztés a térségi civil-, köz-, vagy vállalkozói
szféra együttműködésével valósul meg. 

Nincs szférák közötti együttműködés 0

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 5
Több település összefogása legalább 3 település 15
Több település összefogása 2 település 10
Több település összefogása nincs együttműködés 5

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Tulajdoni lap, vagy az üzemeltetési kötelezettség végéig szóló bérleti szerződés, tervdokumentáció Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja,
hogy az irodáról információt nyújt a Tiszatér HACS honlapján Együttműködési megállapodás



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 013 838
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kikötő, strand és kemping fejlesztés támogatása a Tiszatér HACS területén  

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, a Tisza parti turisztikai strand- (szabad-strandok és Tiszavasváriban működő strand), kikötő és kemping fejlesztés kapcsán
infrastruktúrális beruházások támogatása a Tiszatér HACS területén. 

III. Támogatható tevékenységek

Meglévő vagy újonnan kiépülő kemping-területek, üdülőövezetek infrastruktúrális fejlesztései, építési, felújítási, bővítési tevékenység,
tradicionális eszközebszerzés és eszközbeszerzés. Tiszavasváriban működő strand komfortfokozat javítása érdekében építési, felújítási,
bővítési tevékenységek, tradicionális eszközbeszerzés és eszközebszerzés. Meglévő kikötők infrastrukturális felújítása vagy új kikötők
kiépítése, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 93 738 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 65
Non-profit szervezetek 0 65
Egyházak 0 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Egyéni vállalkozó 0 65
Magánszemély 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 243 720 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek



-

VII. Jogosult települések

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

Tiszalök ; Tiszavasvári ; Rakamaz ; Ibrány ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

IX. Értékelési szempontok



Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

Pályázat  5

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 5
Elősegíti a térség agrár és/vagy turisztikai fejlődését Pályázat  10
Az együttműködés partnerségét több település alkotja Együttműködési megállapodás 10
munkahelyteremtés Pályázat 15
Marketing tevékenység Pályázat 10
A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

Nyilatkozat vállalt önerő mértékéről 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

igen 5

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

nem 0

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 5
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 2
Pályázó működésének időtartama Induló szervezet 0
Elősegíti a térség agrár és/vagy turisztikai fejlődését igen 10
Elősegíti a térség agrár és/vagy turisztikai fejlődését nem 0
Az együttműködés partnerségét több település alkotja minimum 3 település 10
Az együttműködés partnerségét több település alkotja 2 település 5
Az együttműködés partnerségét több település alkotja nincs együttműködés 0
munkahelyteremtés legalább 3 új munkahely teremtése 15
munkahelyteremtés 2 új munkahely teremtése 10
munkahelyteremtés nem hoz létre új munkahelyet 0
munkahelyteremtés 1 új munkahely teremtése 5
Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg 10
Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 0
A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

legalább 50% önerő vállalása 15

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

45-49% önerő vállalása 10

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

36-44 % önerő vállalása 5

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

35% önerő vállalása 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás; Nyilatkozat vállalt önerő mértékéről. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 569
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Aktív-turizmus támogatása a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja a Tiszatér HACS területén a horgász-, vadász és lovaturisztikai infrastruktúra fejlesztése, valamint az ágazatokhoz tartozó
kiegészítő szolgáltatások támogatása.  

III. Támogatható tevékenységek

Lovasturisztikai fejlesztések esetén már meglévő vagy újonnan létrejövő lovas-infrastruktúra megépítése, bővítése, fejlesztése
 Horgászturisztikai fejlesztések: építési, felújítási, bővítési tevékenység, tereprendezés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés; Vadász-turisztikai
fejlesztések: építési, felújítási, bővítési tevékenység, tereprendezés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés. Mindezekhez kapcsolódó
eszközbeszerzés. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 112 486 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyéni vállalkozó 0 65
Egyházak 0 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 0 65
Non-profit szervezetek 0 65
Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 468 691 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

- 

VI. Egyéb tárgyi feltételek

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik halastóval, halásztanya építés szándéka esetén és a tulajdoni lap csatolása szükséges



ennek bizonyítására.  Halásztanya kialakítás esetén a projekt csak szállásférőhely-kapacitás bővítésével együtt támogatható. 

VII. Jogosult települések

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

Ibrány ; Rakamaz ; Tiszalök ; Tiszavasvári ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

IX. Értékelési szempontok



Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

Pályázat 5

Pályázó működésének időtartama bírósági bejegyzés 5
Elősegíti a térség agrár és/vagy turisztikai fejlődését,
hozzájárul a vendégéjszakák számának
növekedéséhez 

Pályázat 10

munkahelyteremtés Pályázat 15
Marketing tevékenység Pályázat  10
A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

Nyilatkozat vállalt önerő mértékéről 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

igen 5

A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást 

nem 0

Pályázó működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 5
Pályázó működésének időtartama 1-2 éve működő 2
Pályázó működésének időtartama induló szervezet 0
Elősegíti a térség agrár és/vagy turisztikai fejlődését,
hozzájárul a vendégéjszakák számának
növekedéséhez 

igen 10

Elősegíti a térség agrár és/vagy turisztikai fejlődését,
hozzájárul a vendégéjszakák számának
növekedéséhez 

nem 0

munkahelyteremtés legalább 3 új munkahely teremtése 15
munkahelyteremtés 2 új munkahely teremtése 10
munkahelyteremtés nem hoz létre új munkahelyet 0
munkahelyteremtés 1 új munkahely teremtése 5
Marketing tevékenység A projekt marketing elemek bevonásával valósul meg 10
Marketing tevékenység A projekt nem tartalmaz marketing elemeket 0
A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

50 % vagy annál magasabb önerő vállalása 15

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

45-49% önerő vállalása 10

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

36-44% önerő vállalása 5

A kötelező mértékű (35%) önerőtől magasabb
mértékű önerő vállalása 

35% önerő vállalása 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Halásztanya kialakítás esetén nyilakozat, hogy a pályázó vállalja szálláshely kialakítását is a projekt részeként. Nyiatkozat és tulajdoni lap vagy
hosszútávú, legalább az üzemeltetési kötelezettség végéig fennálló bérleti szerződés nyilatkozat vállalt önerő mértékéről 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 936
Helyi Akciócsoport: Tiszatér Leader Egyesület
Jogcím: Tervek és tanulmányok
Célterület megnevezése: Tiszatér tervek, tanulmányok kidolgozásának támogatása a Tiszatér HACS területén 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A célterület célja, a Tiszatér HACS stratégiájában meghatározott - 2010-es támogatási időszak alá eső - fejlesztési elképzelésekhez
kapcsolódó, a tervezési területen megvalósuló beruházások, fejlesztések előkészítésének támogatása 

III. Támogatható tevékenységek

Engedélyes tervek, környezeti hatástanulmányok, pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányok, piackutatások támogatása. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 14 998 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 80
Non-profit szervezetek 0 80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 77 228 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

"Engedélyes tervek készítése esetén a pályázónak vállnia kell, hogy 2 éven belül megkezdi a tervben foglalt beruházást Tanulmányok
készítése esetén biztosítani szükséges, hogy a tanulmány készítésében résztvevők, min. 5 éves szakmai múlttal rendelkezzenek az adott
szakterületen" 

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Balsa ; Buj ; Gávavencsellő ; Ibrány ; Paszab ;



Rakamaz ; Szabolcs ; Szorgalmatos ; Timár ; Tiszabercel ; Tiszadada ; Tiszadob ; Tiszaeszlár ; Tiszalök ; Tiszanagyfalu ; Tiszavasvári
;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) szükségletfelmérések, tervek, tanulmányok, előkészítő tanulmányok;
b) a Vhr. 31.§.-ában meghatározott a Vhr 3. számú mellékletében a szereplő elszámolható kiadások. Kivétel?.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Projekt szükségessége Pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján 10
A projekt összhangja a jogcím várható eredményeivel Pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján 10
Kapcsolódás EU-s programokhoz Pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján  15
A pályázat gazdaságfejlesztési tevékenység
megvalósításához kapcsolódik

Pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján  20

Területi lefedettség Pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján  15
Kérelmező működésének időtartama bírósági bejegyzés pályázó által hitelesített másolata 10
A fejlesztés turisztikai létesítmény és/vagy közelében
valósul meg (szomszédos hrsz) 

Pályázat, tervezett fejlesztés bemutatása pont alapján  10

Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben nyilatkozat a megvalósított projektekről 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Projekt szükségessége Kellően bizonyított 10
Projekt szükségessége Nem alátámasztott 0
A projekt összhangja a jogcím várható eredményeivel Vannak közös elemek 0
A projekt összhangja a jogcím várható eredményeivel Többségében azonos eredményeket fogalmaz meg 5
A projekt összhangja a jogcím várható eredményeivel Teljes az összhang 10
Kapcsolódás EU-s programokhoz igen 15
Kapcsolódás EU-s programokhoz nem 5
A pályázat gazdaságfejlesztési tevékenység
megvalósításához kapcsolódik

igen 20

A pályázat gazdaságfejlesztési tevékenység
megvalósításához kapcsolódik

nem 0

Területi lefedettség legalább 3 települést érint 15
Területi lefedettség 2 települést érint 5
Területi lefedettség 1 települést érint 0
Kérelmező működésének időtartama 2 évnél hosszabb működési múlt 10
Kérelmező működésének időtartama 1-2 éve működő 5
Kérelmező működésének időtartama Induló szervezet 0
A fejlesztés turisztikai létesítmény és/vagy közelében
valósul meg (szomszédos hrsz) 

igen 10

A fejlesztés turisztikai létesítmény és/vagy közelében
valósul meg (szomszédos hrsz) 

nem 0

Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben legalább 3 hasonló projekt megvalósítása 10
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben 1-2 hasonló projekt megvalósítása 5
Az ügyfél tapasztalata az elmúlt 5 évben nincs tapasztalata 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek



"Engedélyes terv esetén nyilatkozat, melyben a pályázó vállalja, hogy a projektet 2 éven belül megkezdi. Tanulmányok esetén a tanulmány
kidolgozásában résztvevő személyek szakmai önéletrajzai bírósági bejegyzés pályázó által hitelesített másolata nyilatkozat előző 5 évben
megvalósított hasonló projektekről" 


