
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 014 488
Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának segítése. 

I. Fogalom magyarázat

Szellemi szabadfoglalkozású tevékenységet végző személy: Önálló tevékenységet végző magánszemély (SZJA tv. szerinti). Hátrányos helyzetű
munkavállaló az a természetes személy, aki: Munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskereső (Munkaügyi Központ igazolása),
inaktív emberek, alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkezők, legalább 1 éve nem
foglalkoztatott álláskereső, 24 éven aluli pályakezdő vagy munkatapasztalattal nem rendelkezők, romák, fogyatékos és megváltozott
munkaképességű személyek, GYES-ről, GYED-ről visszatérők, nő munkavállalók, 40 éven felüli munkavállalók, 10 éven aluli gyermeket nevelő
egyedülálló munkavállaló.  Székhely, telephely, fióktelep 2006. évi V. törvény 7. § (1-2). bekezdés szerinti meghatározás alapján:7. § (1) A cég
székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele,
érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek
teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye
egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi
ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.
(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban
együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen
található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van,
mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi
képviselete esetében is

II. Támogatás vehető igénybe

Helyi termékek piacra jutásának segítése, szabad szellemi foglalkozásúaknál az épületek, épületrészek felújítása, eszközök beszerzése,
minőségi rendszerek bevezetése által a vállalkozások és magánszemélyek részére. 

III. Támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés, építés, felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, minőség- és környezetirányítási rendszerek,
szabványok bevezetése. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 3 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 35 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 3 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 35 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65



A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 414 720 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 84 258 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:

Balmazújváros ; Egyek ; Folyás ; Görbeháza ; Hortobágy ; Nádudvar ; Polgár ; Tiszacsege ; Tiszagyulaháza ; Újszentmargita ; Újtikos
;

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 pályázó székhelye a HACS területén helyezkedik el: pályázati adatlap, cégbejegyzés alapján 10
A fejlesztés a Hortobágyi LEADER HACS Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) leírt helyi, térségi
hagyományos mesterségek, természeti, kulturális
értékek bemutatását, megőrzését, fejlesztését
célozza: 

HVS alapján 10

A pályázó foglalkoztat-e hátrányos helyzetű
munkavállalót: 

pályázati adatlap 5

A megvalósulás során akadálymentesítés
megtörténik: 

Pályázati adatlap, tervdokumentáció. 5

A fejlesztés eredményeként nő-e a foglalkoztatottak
száma: 

pályázati adatlap 10

A fejlesztés során figyelembe veszik a megújjuló
erőforrások, a környezetbarát és környezetkiímélő
technológiai előírásokat: 

pályázati adatlap 5

A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm.rendelet 2.
számú mellékletében foglalt , illetve 240/2006(XI.30)
Korm. rendeletben meghatározott település: 

Pályázati adatlap, Kormány Rendelet 5

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó székhelye a HACS területén helyezkedik el: Igen. 10
A pályázó székhelye a HACS területén helyezkedik el: Nem. 0
A fejlesztés a Hortobágyi LEADER HACS Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) leírt helyi, térségi
hagyományos mesterségek, természeti, kulturális
értékek bemutatását, megőrzését, fejlesztését
célozza: 

Igen. 10

A fejlesztés a Hortobágyi LEADER HACS Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) leírt helyi, térségi
hagyományos mesterségek, természeti, kulturális
értékek bemutatását, megőrzését, fejlesztését
célozza: 

Nem. 0

A pályázó foglalkoztat-e hátrányos helyzetű
munkavállalót: 

Igen. 5

A pályázó foglalkoztat-e hátrányos helyzetű
munkavállalót: 

Nem. 0

A megvalósulás során akadálymentesítés
megtörténik: 

teljesen. 5

A megvalósulás során akadálymentesítés
megtörténik: 

részleges. 3

A megvalósulás során akadálymentesítés
megtörténik: 

nem. 0

A fejlesztés eredményeként nő-e a foglalkoztatottak
száma: 

1 fő főállású. 10

A fejlesztés eredményeként nő-e a foglalkoztatottak
száma: 

önfoglalkoztatás. 5



A fejlesztés eredményeként nő-e a foglalkoztatottak
száma: 

nem. 0

A fejlesztés során figyelembe veszik a megújjuló
erőforrások, a környezetbarát és környezetkiímélő
technológiai előírásokat: 

Igen. 5

A fejlesztés során figyelembe veszik a megújjuló
erőforrások, a környezetbarát és környezetkiímélő
technológiai előírásokat: 

Nem. 0

A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm.rendelet 2.
számú mellékletében foglalt , illetve 240/2006(XI.30)
Korm. rendeletben meghatározott település: 

Igen. 5

A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm.rendelet 2.
számú mellékletében foglalt , illetve 240/2006(XI.30)
Korm. rendeletben meghatározott település: 

Nem. 0

X. Jogkövetkezmények

Ha az ügyfél nem tesz eleget a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 33. § (5) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségének, úgy a 2007 évi
XVII. törvény 71. § - a szerint mulasztási bírságot kell alkalmazni. Hivatkozott jogforrás: A 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 35. §. 3) szerint,
valamint a 2007 évi XVII. törvény 71. § - a 

XI. Csatolandó mellékletek

Szabad szellemi foglalkozásról igazolás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 592
Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Közösségi terek fejlesztése. 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Közösségi célú épületek, épületrészek külső és belső felújítása, eszközök beszerzése. 

III. Támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés, felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, minőség- és környezetirányítási rendszerek,
szabványok bevezetése. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 55 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 55 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházak 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 236 087 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 43 318 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Épület külső felújítása csak belső felújítással együtt történhet. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér funkciót az épület nem láthat el.

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Balmazújváros ; Egyek ; Folyás ; Görbeháza ;
Hortobágy ; Nádudvar ; Polgár ; Tiszacsege ;



Tiszagyulaháza ; Újszentmargita ; Újtikos ;

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 fejlesztés során figyelembe veszik a megújjuló
erőforrások és a környezetbarát és környezetkiímélő
technológiai előírásokat 

Pályázati adatlap. 5



A beruházással érintett épület hozzájárul a helyi,
térségi hagyományos mesterségek, természeti és
kulturális értékek bemutatásához, megőrzéséhez: 

Pályázati adatlap, szakmai igazolás. 10

A megvalósulás során akadálymentesítés történik: pályázati adatlap, tervdokumentáció 10
A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

pályázati adatlap, együttműködési működési
megállapodás 

10

A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm.rendelet 2.
számú mellékletében foglalt, illetve 240/2006(XI.30)
Korm. rendeletben meghatározott település. 

Pályázati adatlap, Kormány Rendelet 5

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés során figyelembe veszik a megújjuló
erőforrások és a környezetbarát és környezetkiímélő
technológiai előírásokat 

Igen 5

A fejlesztés során figyelembe veszik a megújjuló
erőforrások és a környezetbarát és környezetkiímélő
technológiai előírásokat 

Nem 0

A beruházással érintett épület hozzájárul a helyi,
térségi hagyományos mesterségek, természeti és
kulturális értékek bemutatásához, megőrzéséhez: 

Igen 10

A beruházással érintett épület hozzájárul a helyi,
térségi hagyományos mesterségek, természeti és
kulturális értékek bemutatásához, megőrzéséhez: 

Nem 5

A megvalósulás során akadálymentesítés történik: teljes. 10
A megvalósulás során akadálymentesítés történik: részleges. 5
A megvalósulás során akadálymentesítés történik: Nem. 0
A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

3 szféra együttműködése. 10

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

2 szféra együttműködése. 5

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

Nincs együttműködés. 0

A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm.rendelet 2.
számú mellékletében foglalt, illetve 240/2006(XI.30)
Korm. rendeletben meghatározott település. 

Igen. 5

A megvalósítás helye a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17) Korm.rendelet 2.
számú mellékletében foglalt, illetve 240/2006(XI.30)
Korm. rendeletben meghatározott település. 

Nem. 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

-



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 882
Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.
Jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület megnevezése: Nemzeti és nemzetközi LEADER területek közötti együttműködés segítése. 

I. Fogalom magyarázat

Székhely, telephely, fióktelep 2006. évi V. törvény 7. § (1-2). bekezdés szerinti meghatározás alapján:7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett
irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre
tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a
székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés
(döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő
okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi
fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.  A cég telephelye a
tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában)
foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig
olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Ez a szabály
irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is 

II. Támogatás vehető igénybe

Közösségek közötti gazdasági, turisztikai, kultúrális, hagyományörző partnerrendezvények megszervezése, kiadványok szerkesztése,
kapcsolatok kiépítésére szolgáló rendezvények szervezése, illetve nemzetközi LEADER területek közötti együttműködés segítése. 

III. Támogatható tevékenységek

Az együttműködés költségei. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 35 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 80 90
Egyházak 80 90
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 202 360 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 37 129 eurónak megfelelő forintösszeg.



V. Egyéb alanyi feltételek

- 

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Önállóan nem támogatható kiadvány készítése, marketing tevékenység, rendezvény szervezése.

VII. Jogosult települések

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

Balmazújváros ; Egyek ; Folyás ; Görbeháza ; Hortobágy ; Nádudvar ; Polgár ; Tiszacsege ; Tiszagyulaháza ; Újszentmargita ; Újtikos
;

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 pályázók vállalják, hogy a projekt végrehajtásához
szükséges szolgálatatások igénybevételéhez helyi, -
Hortobágyi LEADER HACS tervezési területén lévő
települések és a nemzetközi LEADER csoportok
településeinek területén működő szféra szereplőivel
működnek együtt: 

pályázati adatlap, együttműködési megállapodás. 10

Akadálymentes programhelyszínek biztosítása: Pályázati adatlap. 5
A tájékoztatás  a helyi és a partener HACS területén is
egyaránt biztosított: 

Pályázati adatlap, szándéknyilatkozat 5

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

pályázati adatlap, együttműködési megállapodás 10

A tervezett együttműködés hozzájárul a helyi, térségi
partnerek gazdasági fejlődéséhez: 

pályázati adatlap 5

Komplexitás: Pályázati adatlap 10
Kérelmező székhelye a HACS illetékességi területén
valamint a partner nemzetközi LEADER csoport
területén van bejegyezve: 

Pályázati adatlap és cégbejegyzés alapján 10

A pályázó együttműködik a Hortobágy LEADER Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) leírt helyi
kultúrális, természeti, hagyomámyörző népművészeti
értékek kölcsönös megismertetésében, ápolásásában: 

Pályázati adatlap, együttműködési megállapodás. 5

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázók vállalják, hogy a projekt végrehajtásához
szükséges szolgálatatások igénybevételéhez helyi, -
Hortobágyi LEADER HACS tervezési területén lévő
települések és a nemzetközi LEADER csoportok
településeinek területén működő szféra szereplőivel
működnek együtt: 

Igen. 10

A pályázók vállalják, hogy a projekt végrehajtásához
szükséges szolgálatatások igénybevételéhez helyi, -
Hortobágyi LEADER HACS tervezési területén lévő
települések és a nemzetközi LEADER csoportok
településeinek területén működő szféra szereplőivel
működnek együtt: 

Nem. 0

Akadálymentes programhelyszínek biztosítása: Igen. 5
Akadálymentes programhelyszínek biztosítása: Nem. 0
A tájékoztatás  a helyi és a partener HACS területén is
egyaránt biztosított: 

Igen. 5

A tájékoztatás  a helyi és a partener HACS területén is
egyaránt biztosított: 

Nem. 0

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

3 szféra együttműködése. 10

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

2 szféra együttműködése. 5

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

nincs együttműködés. 0

A tervezett együttműködés hozzájárul a helyi, térségi
partnerek gazdasági fejlődéséhez: 

igen. 5

A tervezett együttműködés hozzájárul a helyi, térségi
partnerek gazdasági fejlődéséhez: 

nem. 0

Komplexitás: rendezvény szervezése és marketing kiadványok
készítése is történik. 

10

Komplexitás: csak rendezvény szervezése vagy csak marketing
kiadványok készítése történik. 

5

Kérelmező székhelye a HACS illetékességi területén
valamint a partner nemzetközi LEADER csoport
területén van bejegyezve: 

igen. 10



Kérelmező székhelye a HACS illetékességi területén
valamint a partner nemzetközi LEADER csoport
területén van bejegyezve: 

nem. 0

A pályázó együttműködik a Hortobágy LEADER Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) leírt helyi
kultúrális, természeti, hagyomámyörző népművészeti
értékek kölcsönös megismertetésében, ápolásásában: 

igen. 5

A pályázó együttműködik a Hortobágy LEADER Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) leírt helyi
kultúrális, természeti, hagyomámyörző népművészeti
értékek kölcsönös megismertetésében, ápolásásában: 

nem. 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

-



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 005 899
Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: A Hortobágyi LEADER HACS területén belüli együttműködés segítése. 

I. Fogalom magyarázat

Székhely, telephely, fióktelep 2006. évi V. törvény 7. § (1-2). bekezdés szerinti meghatározás alapján:7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett
irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre
tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a
székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés
(döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő
okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi
fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.  A cég telephelye a
tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában)
foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig
olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Ez a szabály
irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is 

II. Támogatás vehető igénybe

A Hortobágyi LEADER HACS 11 településén rendezett gazdasági-, turisztikai-, kultúrális-, hagyományörző-, sport- programok, rendezvények
szervezése, marketingje, és kapcsolódó kiadványok készítése. 

III. Támogatható tevékenységek

Támogatható az együttműködés erősítése érdekében a kapcsolattartás, rendezvényszervezés, kiadvány készítés, marketing tevékenység.  

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 80 90
Egyházak 80 90
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 252 950 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 46 412 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:

Balmazújváros ; Egyek ; Folyás ; Görbeháza ; Hortobágy ; Nádudvar ; Polgár ; Tiszacsege ; Tiszagyulaháza ; Újszentmargita ; Újtikos
;

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;
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
A projektben leírt és vállalt tevékenységek a Hortobágy
LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában
leírt területi társadalmi kultúrális természeti
környezetének adottságaira épülnek: 

Pályázat, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában rögzített
helyzetelemézés figyelembevétele. 

5

Akadálymentes programhelyszínek biztosítása: Pályázati adatlap 5



A tájékoztatás  a Hortobágy LEADER HACS több
településének területén is egyaránt biztosított: 

Pályázati adatlap, szándéknyilatkozat 10

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

Pályázati adatlap, együttműködési működési
megállapodás 

10

A tervezett együttműködés hozzájárul a helyi, térségi
partnerek gazdasági fejlődéséhez: 

Pályázati adatlap, együttműködési megállapodás 5

Komplexitás: Pályázati adatlap. 10
A pályázó székhelye a Hortobágyi LEADER HACS
területén helyezkedik el: 

Pályázati adatlap és cégbejegyzés alapján 10

A fejlesztés hozzájárul a Hortobágy LEADER HACS
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) leírt helyi
kultúrális, természeti, hagyomámyörző népművészeti
értékek kölcsönös megismertetéséhez, ápolásásához: 

Pályázati adatlap, együttműködési megállapodás, HVS
alapján. 

5

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A projektben leírt és vállalt tevékenységek a Hortobágy
LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában
leírt területi társadalmi kultúrális természeti
környezetének adottságaira épülnek: 

Igen 5

A projektben leírt és vállalt tevékenységek a Hortobágy
LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában
leírt területi társadalmi kultúrális természeti
környezetének adottságaira épülnek: 

Nem 0

Akadálymentes programhelyszínek biztosítása: Igen 5
Akadálymentes programhelyszínek biztosítása: Nem 0
A tájékoztatás  a Hortobágy LEADER HACS több
településének területén is egyaránt biztosított: 

11 települést érint. 10

A tájékoztatás  a Hortobágy LEADER HACS több
településének területén is egyaránt biztosított: 

2-10 települést érint. 5

A tájékoztatás  a Hortobágy LEADER HACS több
településének területén is egyaránt biztosított: 

egy települést érint. 1

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

3 szféra együttműködése. 10

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

2 szféra együttműködése. 5

A fejleszés szférák (civil, gazdasági, köz) közötti
partnerség keretében valósul meg: 

Nincs együttműködés. 0

A tervezett együttműködés hozzájárul a helyi, térségi
partnerek gazdasági fejlődéséhez: 

Igen. 5

A tervezett együttműködés hozzájárul a helyi, térségi
partnerek gazdasági fejlődéséhez: 

Nem. 0

Komplexitás: rendezvényt szervezése és marketing kiadvány
készítése is történik. 

10

Komplexitás: csak rendezvény szervezése vagy csak marketing
kiadvány készítése történik. 

6

A pályázó székhelye a Hortobágyi LEADER HACS
területén helyezkedik el: 

Igen. 10

A pályázó székhelye a Hortobágyi LEADER HACS
területén helyezkedik el: 

Nem. 0

A fejlesztés hozzájárul a Hortobágy LEADER HACS
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) leírt helyi
kultúrális, természeti, hagyomámyörző népművészeti
értékek kölcsönös megismertetéséhez, ápolásásához: 

Igen. 5

A fejlesztés hozzájárul a Hortobágy LEADER HACS
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) leírt helyi
kultúrális, természeti, hagyomámyörző népművészeti
értékek kölcsönös megismertetéséhez, ápolásásához: 

Nem. 0



X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

-



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 006 166
Helyi Akciócsoport: Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.
Jogcím: Tervek és tanulmányok
Célterület megnevezése: Tervek és tanulmányok, készítése. 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Tanulmány Hortobágy védjegy minősítési szempontjainak elkészítésére, minősítési kézikönyv elkészítése. 

III. Támogatható tevékenységek

Tervek és tanulmányok elkészítése költsége. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 18 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 80 85
Non-profit szervezetek 80 85
Egyházak 80 85

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 67 453 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 12 376 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:

Balmazújváros ; Egyek ; Folyás ; Görbeháza ; Hortobágy ; Nádudvar ; Polgár ; Tiszacsege ; Tiszagyulaháza ; Újszentmargita ; Újtikos



;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) szükségletfelmérések, tervek, tanulmányok, előkészítő tanulmányok;
b) a Vhr. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott a Vhr 3. számú mellékletében szereplő elszámolható kiadások az ott meghatározott mértékig. 

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó szakmai referenciával, és kompentenciával
rendelkezik: 

referencialista, bizonyítvány 15

A tervek, tanulmányok, tárgya több parnter
összefogásával valósul meg? 

Pályázati adatlap, együttműködési megállapodás 15

A tervezett terv/tanulmány területi lefedettsége: Pályázati adatlap 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó szakmai referenciával, és kompentenciával
rendelkezik: 

Igen. 15

A pályázó szakmai referenciával, és kompentenciával
rendelkezik: 

Nem. 0

A tervek, tanulmányok, tárgya több parnter
összefogásával valósul meg? 

Igen. 15

A tervek, tanulmányok, tárgya több parnter
összefogásával valósul meg? 

Nem. 0

A tervezett terv/tanulmány területi lefedettsége: 11 települést érint. 15
A tervezett terv/tanulmány területi lefedettsége: 2-10 települést érint. 5
A tervezett terv/tanulmány területi lefedettsége: egy települést érint. 1

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

-


