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Intézkedések a  

TISZATÉR LEADER Helyi Akciócsoport 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi termékeket népszerűsítő programok, 
rendezvények támogatása a Tiszatér HACS 
területén 

 
1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Vendégváró települések fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
1.3.HVS intézkedés leírása: Térségünkre jellemző természeti, kulturális, 

adottságokra, helyi hagyományra épülő 
rendezvények, sportrendezvények szervezése, 
bemutatásuk, népszerűsítésük, ill. helyben 
készült ipari, mezőgazdasági, népművészeti 
termékek bemutatása, turisztikai attrakcióként 
való értékesíthetőségük növelése érdekében. 
Támogatás igényelhető: 
rendezvényhelyszínek, rendezvény 
lebonyolításához szükséges eszközök bérleti 
díjára, rendezvénytábor szervezésére 
(tárborban résztvevők kizárólag táborbeli 
szállásának költségei), előadói- és fellépti 
díjakra, résztvevők helyben fogyasztásának 
költségeire. 

 
1.4. Támogatási kritériumok:  
Rendezvény szervezése kizárólag térségen belüli együttműködés keretében valósítható meg.  
A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő 
személyekkel, szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az együttműködésbe 
nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 
A rendezvényen szerepelnie kell legalább egy helyi, térségi fellépőnek, előadónak. 
A pályázó rendelkezzen a megpályázott rendezvényhez hasonló legalább 2 darab méretben és 
tartalomban megegyező referenciával. 
Minimum két helyi, térségi termék népszerűsítése valósuljon meg a rendezvényen. 
Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie. 
Amennyiben az ügyfél vállalkozásként, non-profit szervezetként vagy egyéni vállalkozóként 
pályázik akkor a LEADER HACS illetékességi területén rendelkeznie kell a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel. 
A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által készített adatbázisban 
megjelenteti. 
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1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  200.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 1.000.000.- Ft 
 
 
1.7. Ügyfélkör:  
Egyéni vállalkozók, egyház, mikro-, kis- és középvállalkozások, non-profit szervezetek, 
települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel 
érintett település a tagja. 
 
 
1.8.Támogatható települések köre:  
Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, 
Tiszabercel, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári 
 
 

1.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, mely 
igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
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2. Számú intézkedés 
 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 
területek kialakítása a TISZATÉR HACS 

területén 
 

2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Vendégváró települések fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” 

 
2.3.HVS intézkedés leírása: Támogatás igényelhető szabadidő hasznos 

eltöltésére alkalmas területek, közösségi terek 
és kiszolgáló létesítményeik kialakítására, 
fejlesztésére, bővítésére (építés, felújítás, 
gépbeszerzés, eszközbeszerzés), 
infrastruktúra fejlesztéshez, kapcsolódó 
marketing tevékenységre valamint egyéb 
költségekre. 

 
2.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
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2.5. Támogatási kritériumok: 

- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán rendőrségi együttműködési 
megállapodás szükséges.  

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. 
- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- A pályázó vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig a kialakított terület, 

közösségi tér látogathatóságát biztosítja (hetente min 3 nap, 3 óra/nap). 
- Játszótér kialakításakor legalább egy darab fogyatékos személy által használható 

játszótéri eszköz beszerzése kötelező. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- Nonprofit szervezet esetén a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 3 

hónappal székhellyel/irodával kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

 
2.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
 Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
2.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 20.000.000.- Ft 
 
2.8. Ügyfélkör: 
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett 
település a tagja. 
Nonprofit szervezet 
Egyház 
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2.9.Támogatható települések köre: 
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 
2.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, 
mely igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán rendőrséggel együttműködési megállapodás 
(ügyfél saját formátuma). 
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3. Számú intézkedés 

 
3.1. HVS intézkedés megnevezése:  Rendezvények és hagyományőrzés háttér-

infrastruktúrájának fejlesztése a TISZATÉR 
HACS területén 

 
3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

„Vendégváró települések fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” 

 
3.3.  HVS intézkedés leírása:   HACS területén szervezett helyi, térségi 

rendezvények megtartása fizikai feltételeinek 
biztosítása, mely keretében támogatható: 
színpadi elemek, kellékek, díszletek, valamint 
jelmezek beszerzése, felújítása, rendezvény 
fény- és hangtechnikájának beszerzése, 
közönség elhelyezését lehetővé tévő 
beszerzések: asztalok, padok, székek, sátrak 
beszerzése és kapcsolódó marketing 
tevékenységek, valamint egyéb költségek. 

 
3.4. Támogatási kritériumok:   

A fejlesztése csak együttműködés keretében támogatható. A kedvezményezett együttműködik a 
helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, szervezetekkel vagy szférák között 
vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének 
sikeressége érdekében (az együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 
Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
A projekt keretében egy pályázó csak egy színpad kialakítására vagy beszerzésére jogosult. 
Informatikai berendezések vásárlása önállóan nem támogatható. 
Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie. 
Amennyiben az ügyfél vállalkozásként, non-profit szervezetként vagy egyéni vállalkozóként 
pályázik akkor a LEADER HACS illetékességi területén rendelkeznie kell a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel. 
A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által készített adatbázisban 
megjelenteti. 
 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
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3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  500.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 5.000.000.- Ft 
 
3.7.Ügyfélkör:  
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település 
a tagja, Non-profit szervezetek, Egyházi jogi személy, Mikro-, kis-, középvállalkozás, Egyéni 
vállalkozó. 
 
3.8.Támogatható települések köre:   
Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Paszab, Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, 
Tiszabercel, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszavasvári 
 
3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, mely 
igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
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4. Számú intézkedés 
 
 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: Erdei iskola fejlesztési programok támogatása 
a TISZATÉR HACS területén 

 
4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Szolgáltató turizmus fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
4.3.HVS intézkedés leírása: A Tiszatér HACS területén meglévő vagy 

újonnan épülő, nem minősített erdei iskolák 
építési, felújítási, infrastrukturális 
fejlesztésének, eszközbeszerzésének, 
valamint egyéb költségek támogatására a 
szolgáltatási színvonal javítása érdekében. 

 
4.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
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4.5. Támogatási kritériumok: 

- A fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- A kialakítással, fejlesztéssel érintett erdei iskola nem rendelkezhet minősítéssel, 

legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor hitelt érdemlően kell 
igazolni, hogy a minősítési eljárást megkezdte. 

- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- Támogatás nem vehető igénybe 'A' kategóriás turistaház kialakítására, illetve "B" 

kategóriás gyermek és ifjúsági tábor, telepített sátortábor fejlesztésére. 
- Nonprofit szervezet esetén a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 3 

hónappal székhellyel/irodával kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

 
4.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
 Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
4.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 10.000.000.- Ft 
 
4.8. Ügyfélkör: 
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett 
település a tagja. 
Nonprofit szervezet 
Egyház 
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4.9.Támogatható települések köre: 
Balsa 
Buj 
Gávavencsellő 
Ibrány 
Paszab 
Rakamaz 
Szabolcs 
Szorgalmatos 
Timár 
Tiszabercel 
Tiszadada 
Tiszadob 
Tiszaeszlár 
Tiszalök 
Tiszanagyfalu 
Tiszavasvári 
 
4.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
 Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, 
mely igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
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5. Számú intézkedés 
 
5.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi adottságokra épülő turisztikai 

fejlesztési programok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

 
5.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Szolgáltató turizmus fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
5.3.HVS intézkedés leírása:  Turizmushoz kapcsolódó szálláshely 

kialakításra, fejlesztésre, felújításra, bővítésre, 
a hozzá kötődő szolgáltatások fejlesztésére, 
kialakítására, valamint a szálláshelyhez nem 
feltétlenül kötött turisztikai szolgáltatások 
kiépítésére, már működő szolgáltatások 
bővítésére, korszerűsítésére, valamint a 
meglévő vagy újonnan kiépülő fürdők, 
strandok, szabadstrandok, kikötők és 
kempingfejlesztések (kempingterületek, 
üdülőövezetek) kapcsán megvalósuló 
fejlesztések támogatására, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések kiépítésére valamint kapcsolódó 
marketing tevékenységre, kapcsolódó 
népszerűsítő rendezvények szervezésére, 
továbbá egyéb költségekre.  

 
5.4. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztést együttműködés keretében kell megvalósítani. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Marketing tevékenység önállóan is támogatható, max. 3.000.000 Ft értékben. 
- Népszerűsítő rendezvénye szervezése max. 500.000 Ft számolható el kiadásként. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 
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- Természetes személy esetén a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 2 éve 

lakhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 
- Amennyiben az ügyfél vállalkozásként, non-profit szervezetként vagy egyéni 

vállalkozóként pályázik akkor a LEADER HACS illetékességi területén 
rendelkeznie kell a pályázat benyújtása előtt legalább 3 hónappal székhellyel, 
telephellyel, vagy fiókteleppel. 

- Induló vállalkozás is támogatható. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításhoz stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
 
5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
X Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 30.000.000 Ft 
 
5.7. Ügyfélkör:  
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett 
település a tagja.  
Non-profit szervezetek  
Egyház 
Mikro-, kis-, középvállalkozás  
Egyéni vállalkozó 
Természetes személy 
 
5.8.Támogatható települések köre:  
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 
5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Természetes személy esetén lakcímkártya másolata.  
Non-profit szervezet esetén bírósági kivonat másolata vagy telephelyről szóló Nemzeti Adó és 
Vámhivatal bejelentőlap másolata, mellyel igazolja, hogy 3 hónapja székhellyel vagy irodával 
rendelkezik a TISZATÉR LEADER HACS területén. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Természetes személy esetén utolsó év SZJA bevallása. 
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6. Számú intézkedés 
 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termék előállítását és piacra jutását 
elősegítő fejlesztések támogatása a 

TISZATÉR HACS területén 
 

6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 
TISZATÉR térségben” 

 
6.3.HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe új vagy meglévő 

helyi termékek előállításához, 
feldolgozásához, bemutatásához, piacra 
jutásához szükséges épületek, építmények 
felújítására, építésére, a tevékenységhez 
szükséges eszközök, gépek beszerzésére, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek 
és berendezések kiépítésére, a helyi termék 
piacra jutásához szükséges marketing 
tevékenységre, valamint egyéb költségekre. 

 
6.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
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6.5. Támogatási kritériumok: 

- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- A pályázó rendelkezzen 3 helyi/térségi termelővel kötött együttműködési 
megállapodással. 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- Induló vállalkozás támogatható. 
- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- Eszközbeszerzés önállóan is támogatható. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

- Nonprofit szervezet, mikro-, kis-, középvállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a 
pályázat benyújtásának időpontjára legalább 3 hónappal 
székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS 
területén. 

 
6.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása 
X Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
6.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 30.000.000.- Ft 
 
6.8. Ügyfélkör 
Önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja, 
Nonprofit szervezet 
Mikro-, kis-, középvállalkozás 
Egyéni vállalkozó 
 
6.9.Támogatható települések köre 
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
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6.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
 Non-profit szervezet esetén bírósági kivonat másolata vagy telephelyről szóló Nemzeti Adó 
és Vámhivatal bejelentőlap másolata, mellyel igazolja, hogy 3 hónapja székhellyel vagy 
irodával rendelkezik a TISZATÉR LEADER HACS területén. 
 



 
 
 
 

TISZATÉR LEADER EGYESÜLET 
 

 

 
7. Számú intézkedés 
 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS 
területén 

 
7.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
7.3.HVS intézkedés leírása: Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikro-, 

kis- és középvállalkozások létrehozása, 
fejlesztése. Támogatás igényelhető az induló 
és a működő vállalkozások 
versenyképességének fejlesztéséhez és piacra 
jutásához kapcsolódó beruházásokra, 
műszaki-technológiai fejlesztésekre, 
eszközbeszerzésre, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések kiépítésére, a fejlesztéshez 
kapcsolódó marketing tevékenységre, 
valamint egyéb költségekre. 

 
7.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
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7.5. Támogatási kritériumok 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- Induló vállalkozás is támogatható. 
- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 

együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- Eszközbeszerzés önállóan is támogatható. 
- Kiskereskedelmi egység fejlesztése esetén a pályázónak vállalnia kell helyi termék 

értékesítését. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

- Mikro-, kis-, középvállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a pályázat 
benyújtásának időpontjára legalább 3 hónappal 
székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS 
területén. 

- Természetes személy esetén a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 

 
7.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
X Vállalkozási célú fejlesztés 
Közösségi célú fejlesztés 
 
7.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 10.000.000.- Ft 
 
7.8. Ügyfélkör: 
Mikro-, kis-, középvállalkozás 
Egyéni vállalkozó 
Természetes személy 
 
7.9.Támogatható települések köre: 
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
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7.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Természetes személy esetén lakcímigazoló kártya egyszerű másolata. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Természetes személy esetén utolsó év SZJA bevallása. 
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8. Számú intézkedés 
 

8.1. HVS intézkedés megnevezése: A térségben honos alapanyagok termelésének 
bemutatását szolgáló települési 

mintagazdaságok támogatása a TISZATÉR 
HACS területén 

 
8.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
8.3.HVS intézkedés leírása: A helyi szükségletek kielégítését szolgáló, a 

térségben honos alapanyagok termelésének 
bemutatására alkalmas mintagazdaságok 
kialakítására, fejlesztésére, tevékenységéhez 
kapcsolódó építési, felújítási, bővítési, 
infrastrukturális fejlesztésre, gépbeszerzésre, 
eszközbeszerzésre, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések kiépítésére, kapcsolódó 
marketing tevékenységre, valamint egyéb 
költségekre. 

 
8.4. Támogatási kritériumok 

- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- A pályázó köteles a látogathatóságot a fenntartási időszak végéig évi legalább 30 

napon biztosítani. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. 
- Egy településről csak egy pályázat támogatható. 
- A települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet estén az ügyfélnek 

rendelkeznie kell a települési önkormányzat képviselő-testületének támogató 
határozatával. 

- Nonprofit szervezet esetén a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 3 
hónapja székhellyel/irodával kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 

- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 
utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 
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8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
 Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 20.000.000.- Ft 
 
8.7. Ügyfélkör: 
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulások, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett 
település a tagja, 
Nonprofit szervezet 
 
8.8.Támogatható települések köre: 
Balsa 
Buj 
Gávavencsellő 
Ibrány 
Paszab 
Rakamaz 
Szabolcs 
Szorgalmatos 
Timár 
Tiszabercel 
Tiszadada 
Tiszadob 
Tiszaeszlár 
Tiszalök 
Tiszanagyfalu 
Tiszavasvári 
 
8.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Nonprofit szervezet esetén a bírósági kivonat, vagy NAV telephely bejelentő lap másolata, 
mely igazolja, hogy a székhely/iroda a HACS területén található. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Települési önkormányzat képviselő-testületének támogató határozata. 
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9. Számú intézkedés 
 

9.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi mintagazdaságok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

 
9.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a 

TISZATÉR térségben” 
 
9.3.HVS intézkedés leírása: Támogatás igényelhető a térségben honos 

alapanyagok termelésének bemutatását 
szolgáló mintagazdaságok kialakítására, 
fejlesztésére, tevékenységéhez kapcsolódó 
építési, felújítási, bővítési, infrastrukturális 
fejlesztésre, gépbeszerzésre, 
eszközbeszerzésre, megújuló 
energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések kiépítésére, a fejlesztéshez 
kapcsolódó marketing tevékenységre, 
valamint egyéb költségekre. 

 
9.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
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9.5. Támogatási kritériumok: 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 500.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- A pályázónak rendelkeznie kell a gazdálkodás működtetéséhez szükséges föld, 

illetve kertterülettel. 
- Induló vállalkozás is támogatható. 
- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. A kedvezményezett 

együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható.  
- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható. 
- A pályázó köteles a látogathatóságot a fenntartási időszak végéig évi legalább 20 

napon biztosítani. 
- A fejlesztés után sem haladhatja meg a gazdaság mérete a 4 EUME-t. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással fejlesztett terméket vagy szolgáltatást az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig a LEADER HACS által 
készített adatbázisban megjelenteti. 

- Mikro-, kis-, középvállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a projekt 
megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkeznie. 

- Mikro-, kis-, középvállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a pályázat 
benyújtásának időpontjában legalább 3 hónappal 
székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS 
területén. 

- Őstermelő esetén a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 

 
9.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
X Vállalkozási célú fejlesztés 
 Közösségi célú fejlesztés 
 
9.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1.000.000.- Ft 
Maximum támogatási összeg: 10.000.000.- Ft 
 
9.8. Ügyfélkör: 
Mikro-, kis-, középvállalkozás 
Egyéni vállalkozó 
Őstermelő 
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9.9.Támogatható települések köre: 
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 
9.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
Tulajdoni lap másolat a műveléshez szükséges kert, illetve földterületről (nem szükséges 
eredeti, illetve TAKARNET-es is elfogadható). 
Őstermelő esetén lakcímigazoló kártya és őstermelői igazolvány egyszerű másolata. 
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10. Számú intézkedés 
 
10.1. HVS intézkedés megnevezése:  Civil társadalom fejlesztése a TISZATÉR 

HACS területén 
 

10.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Az ezerarcú Tisza térség humán 
erőforrásának fejlesztése és társadalmi-
gazdasági tőkéjének erősítése” 

 
10.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe nonprofit 

szervezetek tevékenységéhez szükséges 
eszközök, gépek beszerzésére, valamint olyan 
épületek, épületrészek és építmények 
felújítására, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztésre, megújuló energiaforrásokat 
hasznosító gépek és berendezések kiépítésére, 
és kapcsolódó marketing tevékenységre, 
valamint egyéb költségekre, amelyek 
hozzájárulnak a szervezetek tevékenységének 
hatékonyabb elvégzéséhez. 

 
10.4. Fogalom magyarázat: 
 
Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés 
céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására 
céljából). 
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10.5. Támogatási kritériumok:  

- A fejlesztést együttműködés keretében kell megvalósítani. A kedvezményezett 
együttműködik a helyi akciócsoport településein tevékenykedő személyekkel, 
szervezetekkel vagy szférák között vagy ágazatok között vagy ágazaton belül, a 
projekt megvalósításának vagy üzemeltetésének sikeressége érdekében (az 
együttműködésbe nem számítanak bele a beszállítói és a kivitelezői 
megállapodások, egyéb üzleti kapcsolatok). 

- Marketing tevékenység önállóan is támogatható. 
- Marketing tevékenységre max. 1.000.000.- Ft támogatás fordítható. 
- A fejlesztés során marketing tevékenység megvalósítása kötelező. 
- Eszközbeszerzés önállóan is támogatható. 
- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható. 
- A pályázó vállalja, hogy a támogatással a fejlesztett terméket vagy szolgáltatást a 

LEADER HACS által készített adatbázisban megjeleníti. 
- Az ügyfélnek a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 3 hónapja 

székhellyel/irodával kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén. 
- Az ügyfélnek a projekt megvalósításához stabil pénzügyi háttérrel kell 

rendelkeznie. Az ügyfélnek rendelkeznie kell legalább egy teljes lezárt pénzügyi 
évvel és az elmúlt év összes bevétele eléri az igényelt támogatás min. 50 %- át. 

 
10.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
 Vállalkozási célú fejlesztés 
X Közösségi célú fejlesztés 
 
 
10.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  500.000 Ft 
Maximum támogatási összeg: 5.000.000 Ft 
 
10.8. Ügyfélkör:  
Nonprofit szervezetek 
 
10.9.Támogatható települések köre:  
Ibrány 
Rakamaz 
Tiszalök 
Tiszavasvári 
 
10.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Non-profit szervezet esetén bírósági kivonat másolata vagy telephelyről szóló Nemzeti Adó és 
Vámhivatal bejelentőlap másolata, mellyel igazolja, hogy 3 hónapja székhellyel vagy irodával 
rendelkezik a TISZATÉR LEADER HACS területén. 
Utolsó lezárt gazdasági év beszámolója. 
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PROJEKT ADATLAP 
 

A TISZATÉR LEADER HACS-hoz a LEADER 
jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 
 

1. Ügyfél adatai: 

 
Ügyfél neve:  
Képviseletre jogosult neve:  
Ügyfél székhelye/lakcíme:  
MVH regisztrációs szám:  
Kapcsolattartó neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  
 
1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

 1 - Belföldi természetes személy; 
 2 -Mikrovállalkozás; 
 3 - Kisvállalkozás; 
 4 - Középvállalkozás; 
 5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 
 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 
 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 
 
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 
(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 
 
 Postai levelezési címre:  
 Elektronikus postafiókba:  
Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 
 
2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 
 
2.1. Fejlesztés megnevezése(projekt javaslat címe): 
 
2.2.HVS cél megjelölése: 
 
2.3.HVS intézkedés megjelölése: 
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2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 
(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 
építés 
gépbeszerzés 
eszközbeszerzés 
rendezvény előkészítése és megvalósítása 
képzés előkészítése és megvalósítása 
tanulmánykészítés 
marketing 
 egyéb 
 
 
2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne (helyrajzi szám feltüntetésével): 
 
 
2.6.A tervezett projekt célja(max. 500 karakter): 
 
 
 
 
2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása(max. 4000 karakter) 
 
 
 
 
2.8.Költségvetés 
 
A projekt teljes tervezett költsége :        ……………………Ft  
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:       ……………………Ft  
 



 
 
 
 

TISZATÉR LEADER EGYESÜLET 
 

 

 
 
2.9. Együttműködés (sorok száma tetszőlegesen bővíthető) 
 
 

Együttműködő 
partner neve 

Együttműködő 
partner székhelye 

Együttműködő 
partner 

képviselőjének neve 

Együttműködés 
tárgya  

(a felek vállalásai) 

Együttműködés 
ideje 

(dátumtól-dátumig) 

Együttműködő 
partner 

képviselőjének 
aláírása 

      
      
      
      



 
 
 
 

TISZATÉR LEADER EGYESÜLET 
 

 

 
2.10. Nyilatkozatok  
 

Megnevezés Igen Nem Nem releváns 
Valamennyi intézkedésre vonatkozóan    
A fejlesztés során vállalom marketing 
tevékenység megvalósítását. 

   

Nyilatkozom, hogy együttműködés 
keretében valósítom meg a projektet. 

   

Vállalom, hogy az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig a HACS adatbázisban a 
fejlesztést megjelentetem. 

   

1. intézkedés:  
Helyi termékeket népszerűsítő 
programok, rendezvények támogatása a 
Tiszatér HACS területén 

   

Vállalom, hogy a rendezvényen legalább 
egy helyi, térségi fellépő, előadó szerepel. 

   

Vállalom, hogy a rendezvényen minimum 
két helyi, térségi termék népszerűsítése 
valósul meg. 

   

Nyilatkozom, hogy korábban már 
megvalósítottam legalább kettő a 
megpályázott rendezvényhez hasonló 
méretű és tartalmú rendezvényt. 

   

Vállalom, hogy a rendezvény szervezését 
kizárólag térségen belüli együttműködés 
keretében valósítom meg. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, non-
profit szervezetként vagy egyéni 
vállalkozóként a LEADER HACS 
illetékességi területén a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezem. 

   

2. intézkedés 
Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas 
területek kialakítása a TISZATÉR 
HACS területén 

   

Vállalom, hogy a fenntartási időszak 
végéig a kialakított terület, közösségi tér 
látogathatóságát biztosítom (hetente min. 3 
nap, 3 óra/nap). 

   

Pályázatomban önálló térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése, fejlesztése, 
marketing tevékenység, kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés 
nem szerepel. 
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Vállalom, hogy térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését a rendőrséggel 
együttműködésben valósítom meg. 

   

Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Nyilatkozom, hogy a projekt megvalósítása 
során beszerzésre és telepítésre kerül 
fogyatékos személy által is használható 
játszótéri elem. 

   

Nyilatkozom, hogy nonprofit szervezet 
esetén a pályázat benyújtásának időpontjára 
legalább 3 hónappal székhellyel/irodával 
rendelkezem a TISZATÉR HACS 
területén. 

   

3. intézkedés 
Rendezvények és hagyományőrzés 
háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a 
TISZATÉR HACS területén 

   

Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, informatikai berendezések 
vásárlása nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy a projekt keretében 
csak egy színpad kialakítására vagy 
beszerzésére pályázom. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, non-
profit szervezetként vagy egyéni 
vállalkozóként a LEADER HACS 
illetékességi területén a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezem. 

   

4. intézkedés 
Erdei iskola fejlesztési programok 
támogatása a TISZATÉR HACS 
területén 

   

Nyilatkozom, hogy a fejlesztéssel érintett 
erdei iskola jelenleg minősítéssel nem 
rendelkezik. 

   

Vállalom, hogy legkésőbb az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásának 
időpontjáig a minősítési eljárást 
megkezdem. 
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Pályázatomban önálló kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés 
nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy ’A’ kategóriás 
turistaház kialakítására, illetve ’B’ 
kategóriás gyermek és ifjúsági tábor, 
telepített sátortábor fejlesztésére nem 
pályázom. 

   

Nyilatkozom, hogy nonprofit szervezet 
esetén a pályázat benyújtásának időpontjára 
legalább 3 hónappal székhellyel/irodával 
rendelkezem a LEADER HACS 
illetékességi területén 

   

5. intézkedés 
Helyi adottságokra épülő turisztikai 
fejlesztési programok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén  

   

Pályázatomban önállóan marketing 
tevékenységre pályázom max. 3.000.000. 
Ft értékben. 

   

Nyilatkozom, hogy népszerűsítő 
rendezvény szervezésre max. 500.000 Ft-ot 
számolok el kiadásként. 

   

Nyilatkozom, hogy természetes 
személyként a pályázat benyújtásának 
időpontjára legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezem 
a TISZATÉR HACS területén. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, non-
profit szervezetként vagy egyéni 
vállalkozóként a LEADER HACS 
illetékességi területén a pályázat benyújtása 
előtt legalább 3 hónappal székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezem. 

   

6. intézkedés 
Helyi termékek előállítását és piacra 
jutását elősegítő fejlesztések támogatása 
a TISZATÉR HACS területén 

   

Nyilatkozom, hogy rendelkezem 3 
helyi/térségi térségi termelővel kötött 
együttműködési megállapodással. 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztés, eszközbeszerzés nem szerepel. 
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Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, non-
profit szervezetként vagy egyéni 
vállalkozóként a TISZATÉR HACS 
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjára legalább 3 hónappal 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkezem. 

   

7. intézkedés 
Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS 
területén 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztés nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Pályázatomban önállóan eszközbeszerzés 
szerepel. 

   

Kiskereskedelmi egység fejlesztése esetén 
vállalom helyi termék értékesítését. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, vagy 
egyéni vállalkozóként a TISZATÉR HACS  
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjára legalább 3 hónappal 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkezem. 

   

Nyilatkozom, hogy természetes 
személyként a pályázat benyújtásának 
időpontjában legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezem 
a TISZATÉR HACS területén. 

   

8. intézkedés 
A térségben honos alapanyagok 
termelésének bemutatását szolgáló 
települési mintagazdaságok támogatása 
a TISZATÉR HACS területén 

   

Vállalom, hogy a fenntartási időszak 
végéig a fejlesztés látogathatóságát 
biztosítom legalább évi 30 napon. 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, eszközbeszerzés nem 
szerepel. 
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Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Nyilatkozom, hogy települési nemzetiségi 
önkormányzatként vagy nonprofit 
szervezetként rendelkezem a települési 
önkormányzat képviselő-testületének 
határozatával. 

   

Nyilatkozom, hogy non-profit 
szervezetként a TISZATÉR HACS 
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjában  legalább 3 hónappal 
székhellyel/irodával rendelkezem. 

   

9. intézkedés 
Helyi mintagazdaságok támogatása a 
TISZATÉR HACS területén 

   

Vállalom, hogy a fenntartási időszak 
végéig a fejlesztés látogathatóságát 
biztosítom legalább évi 20 napon. 

   

Nyilatkozom, hogy a gazdaság mérete a 
fejlesztést követően sem haladja meg a 4 
EUME-t (az üzemméret nagyságának 
igazolására kérjük a 23/2007 (IV. 17.) 
FVM rendelet 21 §-nak megfelelő  
kimutatást csatolni). 

   

Pályázatomban önálló marketing 
tevékenység, kisléptékű infrastruktúra 
fejlesztés, eszközbeszerzés  nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy marketing 
tevékenységre max. 500.000.- Ft 
támogatást fordítok. 

   

Nyilatkozom, hogy rendelkezem a 
gazdálkodás működtetéséhez szükséges 
föld, illetve kertterülettel. 

   

Nyilatkozom, hogy vállalkozásként, vagy 
egyéni vállalkozóként a TISZATÉR HACS 
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjában legalább 3 hónappal 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkezem. 

   

Nyilatkozom, hogy őstermelő esetén a 
TISZATÉR HACS területén a pályázat 
benyújtásának időpontjában legalább 2 éve 
lakhellyel/tartózkodási hellyel 
rendelkezem. 
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10. intézkedés 

Civil társadalom fejlesztése a 
TISZATÉR HACS területén  

   

Pályázatomban önállóan marketing 
tevékenység szerepel max. 1.000.000. Ft 
értékben. 

   

Pályázatomban önállóan eszközbeszerzés 
szerepel. 

 
 

  

Pályázatomban önálló kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés nem szerepel. 

   

Nyilatkozom, hogy a TISZATÉR HACS 
területén a pályázat benyújtásának 
időpontjában  legalább 3 hónappal 
székhellyel/irodával rendelkezem. 

   

Nyilatkozom, hogy rendelkezem legalább 
egy teljes lezárt pénzügyi évvel és az 
elmúlt év összes bevétele eléri az igényelt 
támogatás min. 50%-át. 

   

 
 
 
 
Képviselő neve:       
 
Aláírás: ........................................ 
 
p.h 
 
Dátum:       
 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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PROJEKT ADATLAP 
 

A TISZATÉR LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett 
projektjavaslat benyújtásához 

  
Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy 
esetén a teljes név. 
Képviseletre jogosult személy neve:Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján 
képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). 
Ügyfél székhelye/lakcíme:Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, 
magánszemély esetén az állandó lakcím. 
MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs 
számmal, abban az esetben kell kitölteni. 
Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, 
telefonszáma. 
Ügyfél által választott értesítési mód:Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti 
négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés 
időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  
Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, 
úgy az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 
Projektjavaslatra vonatkozó információk: 
Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 
HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés 
megnevezése. 
HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése 
céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. 
Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt 
tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett 
tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. 
Megvalósítás tervezett helyszíne:A LEADER HACS illetékességi területén lévő 
település megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják 
megvalósítani. 
A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, 
illetve program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan 
segíti elő a HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 
A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (4000 karakter): A konkrét 
fejlesztés és a projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények 
bemutatása. 
Költségvetés:A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással 
számítottan. 
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a 
LEADER forrásból igényelt támogatás összege. 
Együttműködés: a részvevő partnerek adataival a táblázat kitöltése, partner 
képviselőjének aláírása 
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Nyilatkozatok: A vonatkozó intézkedésnek megfelelő nyilatkozatok esetében tegyen X-et 
a kiválasztott válasz cellájába. 
Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve 
és aláírása. 
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Összesítő adatlap 

 
 
LEADER HACS neve: TISZATÉR LEADER EGYESÜLET 
 
HVS címe: „TISZAI ÁRADÁS” Helyi Vidékfejlesztési Stratégia „… a forintra váltható 
megoldások stratégiája…” 
 
Fő célkitűzések megnevezése (a sorok bővíthetőek): 
1) „Vendégváró települések fejlesztése a TISZATÉR térségben” 
 
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek) 
 
1.1.) Helyi termékeket népszerűsítő programok, rendezvények támogatása a Tiszatér HACS 
területén 
 
1.2.) Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területek kialakítása a TISZATÉR HACS 
területén 
 
1.3.) Rendezvények és hagyományőrzés háttér-infrastruktúrájának fejlesztése a TISZATÉR 
HACS területén 
 
 
2.) „Szolgáltató turizmus fejlesztése a TISZATÉR térségben” 
 
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek) 
 
2.1.) Erdei iskola fejlesztési programok támogatása a TISZATÉR HACS területén 
 
2.2.) Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztési programok támogatása  a TISZATÉR 
HACS területén 
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3.) „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a TISZATÉR térségben” 
 
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek) 
 
3.1.) Helyi termék előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések támogatása a TISZATÉR 
HACS területén 
 
3.2.) Gazdaságfejlesztés a TISZATÉR HACS területén 
 
3.3.) A térségben honos alapanyagok termelésének bemutatását szolgáló települési 
mintagazdaságok támogatása a TISZATÉR HACS területén 
 
3.4.) Helyi mintagazdaságok támogatása a TISZATÉR HACS területén 
 
 
4.) „Az ezerarcú TISZA térség humán erőforrásának fejlesztése és társadalmi-gazdasági 
tőkéjének erősítése” 
 
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése (a sorok bővíthetőek) 
 
4.1.) Civil társadalom fejlesztése a TISZATÉR HACS területén 
 
 
Összköltség: 401.466.090.- Ft 
 
Gazdaságfejlesztésre allokált forrás:  251.466.090.-  forint 
 
Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás:  150.000.000.-   forint 
 
 
  _________________________  _________________________ 

LEADER HACS elnök aláírása  Munkaszervezet vezető aláírása 
 

 


