
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 074
Helyi Akciócsoport:  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Kisértékű rendezvények megvalósítása
Vonatkozó HPME azonosító: 610a01
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi rendezények, valamint kisértékű fejlesztések és eszközbeszerzések támogatása

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A helyi akciócsoport területén megvalósuló kisértékű rendezvények, települési közösségi rendezvények, konferenciák, bemutatók, versenyek,
vetélkedők megvalósításához. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 250 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 80 90
Egyházi jogi személy 80 90

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 5 751 900
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A támogatást igénybevevőnek a rendezvények megszervezésébe kötelező bevonni legalább két, a helyi akciócsoport területén működő más
szervezeteket is, melyhez kapcsolódóan költséget nem számolhat el. Falunapok megszervezésére nem vehető igénybe támogatás. 

V. Jogosult települések

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

Biri ; Nyírtelek ; Nyírpazony ; Napkor ; Nagycserkesz ; Kótaj ; Szakoly ; Újfehértó ; Sényő ; Nyírtura ; Balkány ; Érpatak ; Kálmánháza
;



Kállósemjén ; Bököny ; Geszteréd ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak
eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80.§. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz
étel-, italfogyasztás
kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és
grafikai költségek)
sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. A HACS által meghatározott kötelezően csatolandó mellékletek: A
rendezvénybe bevont szervezet nyilatkozata arról, hogy részt kíván venni a rendezvény megvalósításában.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 081
Helyi Akciócsoport:  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi szervezetek kisértékű eszközbeszerzése
Vonatkozó HPME azonosító: 610b02
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi rendezények, valamint kisértékű fejlesztések és eszközbeszerzések támogatása

I. Fogalom magyarázat

Eszközcsoport: azonos rendeltetésű és paraméterű eszközök csoportja.

II. Támogatás vehető igénybe

A helyi akciócsoport területén működő mikrovállalkozások, önkormányzatok, egyházak és nonprofit szervezetek számára a szervezet működését
elősegítő eszközök beszerzésére, azok beépítésére.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyházi jogi személy 60 65
Non-profit szervezetek 60 65
Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 28 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A kedvezményezett köteles a támogatás mértékének 5 %-áig közösségi célú szolgáltatást végezni a helyi lakosság érdekében a fejlesztés
megvalósítását követő egy éven belül. Támogatás nem vehető igénybe irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére. Egy beszerzett
eszköz vagy eszközcsoport értéke nem lehet 50 000 Ft-nál kevesebb.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Biri ; Nyírtelek ; Nyírpazony ; Napkor ; Nagycserkesz ;



Kótaj ; Szakoly ; Újfehértó ; Sényő ; Nyírtura ; Balkány ; Érpatak ; Kálmánháza ; Kállósemjén ; Bököny ; Geszteréd ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
az eszközök beépítéséhez, beüzemeléséhez szükséges költségek 
eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a pályázó a közösségi célú szolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, úgy a megítélt támogatás visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek.  A HACS által meghatározott kötelezően csatolandó
mellékletek: Nyilatkozat a lakosság érdekében végzett közösségi célú szolgáltatási kötelezettségről.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 098
Helyi Akciócsoport:  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: A helyi tradicionális rendezvények folytatásának, illetve hagyományteremtő rendezvények elindításának

támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 610c03
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi tradicionális rendezvények folytatásának, illetve hagyományteremtő rendezvények elindításának
támogatása

I. Fogalom magyarázat

Tradicionális rendezvény: a támogatásból megvalósuló rendezvényt megelőzően már legalább három alkalommal került
megrendezésre. Hagyományteremő rendezvény: a támogatásból megvalósult rendezvényt követő években még legalább két alkalommal kerül
megrendezésre.

II. Támogatás vehető igénybe

A HACS területéhez kötődő olyan kulturális-, szabadidős-, sporttevékenységek és a helyben előállított termékek bemutatását, megismertetését
elősegítő rendezvények, programok megszervezésére, lebonyolítására.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 4 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 4 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 80 90
Egyházi jogi személy 80 90
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 30 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázó a rendezvény megszervezésébe és megvalósításába köteles bevonni a HACS területén működő, legalább öt szervezetet. Nem
adható támogatás a hagyományos falunapi rendezvényekhez annak ellenére, hogy azok több éven keresztül megrendezésre kerültek vagy
kerülnek. A rendezvény szervezője vállalja, hogy azt a támogatott rendezvényt követően legalább három éven keresztül újra megrendezi. A
pályázó vállalja, hogy a rendezvényen bemutatásra kerül legalább öt helyi, Nyírség HACS területére jellemző, hagyományos mesterség és/vagy
tradicionális tevékenység és/vagy kulturális érték.



V. Jogosult települések

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

Érpatak ; Kálmánháza ; Kállósemjén ; Bököny ; Geszteréd ; Biri ; Nyírtelek ; Nyírpazony ; Napkor ; Nagycserkesz ; Kótaj ; Szakoly ;
Újfehértó ; Sényő ; Nyírtura ; Balkány ;

VI. 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 termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei
ai) anyagköltség, alapanyag költség. 
b) marketing tevékenység: 
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) weboldal elkészítésének költségei.
c) infrastruktúra-fejlesztés: 
ca) tereprendezés;
cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz; 
e) takarítás 
f)  a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A rendezvény hátrányos helyzetű területen valósul
meg

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy
240/2006 (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

10

A program megszervezésében és megvalósításában
közreműködő, a Nyírség HACS területén működő
szervezetek száma

Nyilatkozat/együttműködési megállapodás 20

A rendezvényen bemutatásra kerülnek helyi, Nyírség
HACS területére jellemző, hagyományos mesterségek,
tradicionális tevékenységek és kulturális értékek

Programterv 20

A rendezvény időtartama napokban (napi átlag 8 óra) Programterv 20
A programba bevont szervezetek több településről
kerülnek kiválasztásra

Programterv 20

A rendezvény az elmúlt időszakban már
megrendezésre került

Nyilatkozat 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A rendezvény hátrányos helyzetű területen valósul
meg

Igen 10



A rendezvény hátrányos helyzetű területen valósul
meg

Nem 0

A program megszervezésében és megvalósításában
közreműködő, a Nyírség HACS területén működő
szervezetek száma

Hat-nyolc szervezetet von be 10

A program megszervezésében és megvalósításában
közreműködő, a Nyírség HACS területén működő
szervezetek száma

Öt szervezetet von be 0

A program megszervezésében és megvalósításában
közreműködő, a Nyírség HACS területén működő
szervezetek száma

Nyolcnál több szervezetet von be 20

A rendezvényen bemutatásra kerülnek helyi, Nyírség
HACS területére jellemző, hagyományos mesterségek,
tradicionális tevékenységek és kulturális értékek

10 vagy annál több elem kerül bemutatásra 20

A rendezvényen bemutatásra kerülnek helyi, Nyírség
HACS területére jellemző, hagyományos mesterségek,
tradicionális tevékenységek és kulturális értékek

6-9 elem kerül bemutatásra 10

A rendezvényen bemutatásra kerülnek helyi, Nyírség
HACS területére jellemző, hagyományos mesterségek,
tradicionális tevékenységek és kulturális értékek

5 elem kerül bemutatásra 0

A rendezvény időtartama napokban (napi átlag 8 óra) Több, mint két nap 20
A rendezvény időtartama napokban (napi átlag 8 óra) 2 nap 10
A rendezvény időtartama napokban (napi átlag 8 óra) 1 nap 5
A programba bevont szervezetek több településről
kerülnek kiválasztásra

6 vagy annál több településről 20

A programba bevont szervezetek több településről
kerülnek kiválasztásra

4-5 településről 15

A programba bevont szervezetek több településről
kerülnek kiválasztásra

2-3 településről 5

A programba bevont szervezetek több településről
kerülnek kiválasztásra

1 településről 0

A rendezvény az elmúlt időszakban már
megrendezésre került

Több, mint öt alkalommal 10

A rendezvény az elmúlt időszakban már
megrendezésre került

Kettő-öt alkalommal 8

A rendezvény az elmúlt időszakban már
megrendezésre került

Először kerül megrendezésre (hagyományteremtő) 4

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a támogatott rendezvény megvalósítását követően három éven keresztül nem kerül megrendezésre a rendezvény, úgy a
támogatott köteles a támogatás összegét visszafizetni.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek.  A HACS által meghatározott kötelezően csatolandó mellékletek: A
pályázó nyilatkozata arról, hogy ezt megelőzően legalább három alkalommal már megrendezésre került a rendezvény, illetve arról, hogy ezt
követően legalább három alkalommal megrendezi azt. A szervezésbe és megvalósításba bevont szervezetek nyilatkozata az együttműködés
szándékáról és az ott vállalt feladatokról.  Programterv, melynek minimum tartalmaznia kell a rendezvény helyszínét; időpontját; célcsoportját;
rövid tartalmát, mely magában foglalja a rendezvényen megjelenő hagyományos mesterségeket, tradicionális tevékenységeket, kulturális
értékeket; időtartamát; együttműködésben résztvevő partnereket.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 203
Helyi Akciócsoport:  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Tudásoddal segítsd a vidéket!" Ingatlanok átalakítása és felújítása, szolgálati lakások kialakítása céljából fiatal

diplomások számára
Vonatkozó HPME azonosító: 610a04
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló komplex projektek támogatása

I. Fogalom magyarázat

Hálózat: olyan létrejövő új, jogi személyiséggel bíró szervezet, mely magába tömöríti a "Tudásoddal segítsd a vidéket!" program támogatott
szervezeteit, annak érdekében, hogy a térségben továbbterjesszék és népszerűsítsék a fiatal diplomások térségben történő megtartását.

II. Támogatás vehető igénybe

A helyi településeken kialakítandó szolgálati lakások létesítéséhez és a programhoz kapcsolódó rendezvények megszervezéséhez és
lebonyolításához: 1. Épületek, épületrészek külső és belső felújítására, bővítésére, kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére, berendezések
vásárlására szolgálati lakás kialakítása céljából. 2. Rendezvény megszervezésére támogatás vehető igénybe olyan rendezvényhez, mely
kapcsolódik a térség foglalkoztatáspolitikai céljainak megvalósításához.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 7 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 7 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 90 100
Egyházi jogi személy 90 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 84 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Kizárólag olyan szervezet pályázhat, mely kötelezettséget vállal arra, hogy - a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület HACS által
kezdeményezett - hálózat tagjává válik az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának napjáig és annak munkájában aktívan részt vesz. A pályázó
vállalja, hogy a kialakított szolgálati lakásban 35 évnél fiatalabb diplomást vagy diplomásokat helyez el maximum ötéves időtartamra. A fiatal
diplomás és a pályázó szerződésben vállalja, hogy a diplomás csak a szolgálati lakás rezsiköltségét köteles fizetni, ugyanakkor vállalja azt is,
hogy ott tartózkodása idejéig minimum 10 000 Ft/fő/hó lakáscélú megtakarítást fizet és igazol. Az 1-es és 2-es támogatható tevékenység
kizárólag együtt pályázható. A teljes költség maximum 10 %-a fordítható rendezvényszervezésre, illetve a teljes költség maximum 30 %-ából



vásárolható eszköz és berendezés. Amennyiben a beruházás tárgyát képező ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi, abban az esetben
legalább tíz évre szóló bérleti szerződés szükséges az ingatlan bérbeadásáról és hozzájáruló nyilatkozat az ingatlanon történő fejlesztés
engedélyezéséről az ingtlan tulajdonosától. 

V. Jogosult települések

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

Biri ; Nyírtelek ; Nyírpazony ; Napkor ; Nagycserkesz ; Kótaj ; Szakoly ; Újfehértó ; Sényő ; Nyírtura ; Balkány ; Érpatak ; Kálmánháza
;

Kállósemjén ; Bököny ; Geszteréd ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
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, eszközök és berendezések beszerzése, 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: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő 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, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);



gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak
terembérlet
rendezvényhez szükséges eszközök bérlése
étel-, italfogyasztás
eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról

szóló 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy
240/2006 (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

10

A beruházás tartalmaz fenntartható, környezetbarát,
megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és
berendezések kiépítését (melegvíz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából)

Pályázat és ügyfél nyilatkozata 10

A fejlesztésnek helyet adó ingatlan a pályázó
tulajdonában van

Tulajdoni lap 15

A pályázó vállal a beruházást követő években hasonló
rendezvényt

Nyilatkozat 15

A beruházásnak helyet adó település lakosságszáma 2010. évi KSH adatok alapján 20
Egy négyzetméterre jutó támogatási összeg (igényelt
támogatás/m2)

Tervdokumentáció 20

A beruházással érintett épület akadálymentesítésére
sor kerül

Tervdokumentáció 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A beruházás tartalmaz fenntartható, környezetbarát,
megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és
berendezések kiépítését (melegvíz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából)

Igen 10

A beruházás tartalmaz fenntartható, környezetbarát,
megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és
berendezések kiépítését (melegvíz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából)

Nem 0

A fejlesztésnek helyet adó ingatlan a pályázó
tulajdonában van

Igen 15

A fejlesztésnek helyet adó ingatlan a pályázó
tulajdonában van

Nem 5

A pályázó vállal a beruházást követő években hasonló
rendezvényt

Kettőnél több rendezvény kerül megrendezésre 15

A pályázó vállal a beruházást követő években hasonló
rendezvényt

Kettő rendezvény kerül megrendezésre 10

A pályázó vállal a beruházást követő években hasonló
rendezvényt

Egy rendezvény kerül megrendezésre 0

A beruházásnak helyet adó település lakosságszáma 2000 fő alatti 20
A beruházásnak helyet adó település lakosságszáma 2000-5000 fő között 10
A beruházásnak helyet adó település lakosságszáma 5000 fő fölötti 5
Egy négyzetméterre jutó támogatási összeg (igényelt
támogatás/m2)

1- 120 000 Ft 20



Egy négyzetméterre jutó támogatási összeg (igényelt
támogatás/m2)

121 000 Ft - 200 000 Ft 15

Egy négyzetméterre jutó támogatási összeg (igényelt
támogatás/m2)

201 000 Ft - 5

A beruházással érintett épület akadálymentesítésére
sor kerül

Teljes akadálymentesítésre kerül sor 10

A beruházással érintett épület akadálymentesítésére
sor kerül

Részleges akadálymentesítésre kerül sor 5

A beruházással érintett épület akadálymentesítésére
sor kerül

Nem történik akadálymentesítés vagy a pályázat
szempontjából indifferens

0

VIII. Jogkövetkezmények

Ha nem a feltételeknek megfelelő diplomás fiatalt helyez el a szerződésben vállalt feltételekkel, valamint nem lép be és nem vesz részt a hálózat
munkájában, illetve a kötelezően vállalt rendezvényt nem szervezi meg, akkor köteles a támogatási összeg teljes mértékének
visszafizetésére. Amennyiben a szolgálati lakást nem a rendeltetés céljának megfelelően hasznosítja, úgy az igénybe vett támogatás összegét
visszafizetni köteles. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. A HACS által meghatározott kötelezően csatolandó
mellékletek: Nyilatkozat arról, hogy a támogatott vállalja a hálózatban való részvételt. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó 35 évnél fiatalabb
diplomást helyez el a szolgálati lakásban és annak csak a rezsi költségét fizetteti meg, ugyanakkor szerződésben vállaltat kötelezettséget a
diplomással a havi 10 000 Ft/fő/hó lakáscélú megtakarítás teljesítésére. Minimum 10 évre szóló bérleti szerződés és hozzájáruló nyilatkozat az
ingatlanon történő fejlesztésről az ingatlan tulajdonosától.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 210
Helyi Akciócsoport:  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: A magánszemélyek alternatív jövedelemszerzését, okszerű gazdálkodását elősegítő fejlesztések, újszerű

eljárások elterjesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 610b05
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló komplex projektek támogatása

I. Fogalom magyarázat

Okszerű gazdálkodás: a helyes üzleti elvek szerint célirányosan folytatott gazdálkodás, melynek legfőbb törekvése, hogy az adott eszközökkel,
a lehető legmagasabb, s egyúttal biztos és állandó jövedelem elérhető. Az okszerű gazdálkodás tehát össze nem tévesztendő a belterjes, vagy
intenzív gazdálkodással, mert a belterjes gazdálkodás is lehet okszerűtlen, míg a külterjes gazdálkodás extenzív viszonyok között szintén
okszerű lehet.

II. Támogatás vehető igénybe

A magánszemélyek alternatív jövedelemszerzését, okszerű gazdálkodását elősegítő fejlesztések, újszerű eljárások elterjesztése érdekében
támogatás vehető igénybe: 1. Épületek, épületrészek építése, külső és belső felújítása, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése,
berendezések, eszközök beszerzése 2. A komplex projekt gazdasági céljaihoz kapcsolódó képzés megszervezése és lebonyolítása

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 60 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 60 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Non-profit szervezetek 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 100 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Az innovatív programba bevonni kívánt magánszemélyek száma minimum 20 fő legyen, akik a Nyírség Vidékfejlesztési Egyesület HACS
területén élnek. A pályázatot benyújtó szervezet köteles a gazdasági tevékenység elterjesztésébe bevont magánszemélyek számára szakmai
hálózatot létrehozni az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig és annak időpontjától számított 5 éven keresztül fenntartani. A komplex projekt
megvalósításához tartozó képzésre az összköltség maximum 20 %-át lehet elszámolni. A fejlesztési részhez kapcsolódó költségek esetén a
kisléptékű infrastruktúra, valamint a berendezés- és eszközbeszerzés együttes összege nem haladhatja meg a fejlesztési rész költségének 30



%-át. Az 1-es és 2-es tevékenység csak együtt támogatható.  

V. Jogosult települések

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

Kálmánháza ; Kállósemjén ; Bököny ; Geszteréd ; Biri ; Nyírtelek ; Nyírpazony ; Napkor ; Nagycserkesz ; Kótaj ; Szakoly ; Újfehértó ;
Sényő ; Nyírtura ; Balkány ; Érpatak ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
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, eszközök és berendezések beszerzése, 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: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő 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, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás



a képzés lebonyolításához szükséges, a 2000. évi C. törvény 80.§. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
oktatók javadalmazása vállalkozói szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt
képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007.vagy 240/2006. Kormányrendeletek alapján 10
A program megvalósulásába bevont magánszemélyek
száma

Nyilatkozat 20

A program szervezésébe, illetve megvalósításába
bevont szervezetek száma

Nyilatkozat/együttműködési megállapodás 15

A beruházásnak helyet adó település lakosságszáma 2010. évi KSH adatok alapján 15
A megvalósítandó komplex projekt csatlakozása
országos vagy nemzetközi kezdeményezéshez, amely
a tevékenységéhez kapcsolódik

Nyilatkozat 10

A hálózatba magánszemélyeken keresztül integrált,
HACS területén lévő települések száma

Nyilatkozat és pályázat 15

A létrejövő hálózat által integrált vertikum Pályázat és alapító okirat tervezet 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
A program megvalósulásába bevont magánszemélyek
száma

20 fő 0

A program megvalósulásába bevont magánszemélyek
száma

50 vagy annál több fő 20

A program megvalósulásába bevont magánszemélyek
száma

26 és 49 fő között 10

A program megvalósulásába bevont magánszemélyek
száma

21 és 25 fő között 5

A program szervezésébe, illetve megvalósításába
bevont szervezetek száma

5 vagy annál több szervezet 15

A program szervezésébe, illetve megvalósításába
bevont szervezetek száma

1-4 szervezet 10

A program szervezésébe, illetve megvalósításába
bevont szervezetek száma

Nem von be szervezetet 0

A beruházásnak helyet adó település lakosságszáma 2000 fő alatti 15
A beruházásnak helyet adó település lakosságszáma 2000-5000 fő közötti 10
A beruházásnak helyet adó település lakosságszáma 5000 fő fölötti 5
A megvalósítandó komplex projekt csatlakozása
országos vagy nemzetközi kezdeményezéshez, amely
a tevékenységéhez kapcsolódik

Igen 10

A megvalósítandó komplex projekt csatlakozása
országos vagy nemzetközi kezdeményezéshez, amely
a tevékenységéhez kapcsolódik

Nem 5

A hálózatba magánszemélyeken keresztül integrált,
HACS területén lévő települések száma

5 vagy annál több település 15

A hálózatba magánszemélyeken keresztül integrált,
HACS területén lévő települések száma

3-4 település 10

A hálózatba magánszemélyeken keresztül integrált,
HACS területén lévő települések száma

1-2 település 5

A létrejövő hálózat által integrált vertikum Csak az értékesítés koordinálása 5
A létrejövő hálózat által integrált vertikum Az alapanyag biztosításától az értékesítésig terjedő

teljes vertikum
15

A létrejövő hálózat által integrált vertikum A termelés és a feldolgozás szakasza 10
A létrejövő hálózat által integrált vertikum Csak a termelés koordinálása 0



VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. A Nyírség Vidékfejlesztési Egyesület HACS által meghatározott
kötelezően csatolandó mellékletek: A programba bevonni kívánt magánszemélyek nyilatkozata a részvétel szándékáról. A kötelezően
létrehozandó hálózatot működtető szervezet létesítő okiratának tervezete. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 180
Helyi Akciócsoport:  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: A helyben előállított termékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és népszerűsítését segítő képzések
Vonatkozó HPME azonosító: 610d06
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi foglalkoztatást elősegítő, a helyi vállalkozások igényét kiszolgáló képzések támogatása

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület HACS területén előállítható termékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és
népszerűsítését szolgáló képzések szervezéséhez, lebonyolításához. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 2 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A támogatott köteles a képzésben résztvevőkkel hálózatot létrehozni, melybe a képzésben nem résztvevő hasonló tevékenységet folytatók is
beléphetnek.

V. Jogosult települések

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

Biri ; Nyírtelek ; Nyírpazony ; Napkor ; Nagycserkesz ; Kótaj ; Szakoly ; Újfehértó ; Sényő ; Nyírtura ; Balkány ; Érpatak ; Kálmánháza
;



Kállósemjén ; Bököny ; Geszteréd ;

VI. Elszámolható kiadások

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

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról

szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

10

A program megvalósulásának helyet adó település
lakosságszáma

2010. évi KSH adatok alapján 15

A képzésbe bevont személyek száma Nyilatkozat 20
A képzési program és a hálózati tevékenység által
érintett települések száma

Nyilatkozat 15

Az egy főre jutó fajlagos képzési költség Képzési terv (a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon)

10

A képző szerv a Nyírség HACS területéről kerül
kiválasztásra

Megállapodás 15

A létrejövő hálózat a tevékenység mely vertikumait
kívánja szabályozni

Pályázat/alapító okirat tervezet 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
A program megvalósulásának helyet adó település
lakosságszáma

2000 fő alatti 15

A program megvalósulásának helyet adó település
lakosságszáma

2000-5000 fő 10

A program megvalósulásának helyet adó település
lakosságszáma

5000 fő fölötti 5

A képzésbe bevont személyek száma 20 fő fölötti létszám 20
A képzésbe bevont személyek száma 11-20 fő 10
A képzésbe bevont személyek száma 10 fő vagy az alatti létszám 5
A képzési program és a hálózati tevékenység által
érintett települések száma

Több, mint 4 település 15

A képzési program és a hálózati tevékenység által
érintett települések száma

3-4 település 10

A képzési program és a hálózati tevékenység által
érintett települések száma

Kettő, vagy annál kevesebb település 5

Az egy főre jutó fajlagos képzési költség 1200 Ft/fő/óra alatti 10
Az egy főre jutó fajlagos képzési költség 1200-1500 Ft/fő/óra 6



Az egy főre jutó fajlagos képzési költség 1500 Ft/fő/óra fölötti 2
A képző szerv a Nyírség HACS területéről kerül
kiválasztásra

Igen 15

A képző szerv a Nyírség HACS területéről kerül
kiválasztásra

Nem 5

A létrejövő hálózat a tevékenység mely vertikumait
kívánja szabályozni

Csak értékesítés 5

A létrejövő hálózat a tevékenység mely vertikumait
kívánja szabályozni

Az alapanyag biztosításától az értékesítésig terjedő
teljes vertikum

15

A létrejövő hálózat a tevékenység mely vertikumait
kívánja szabályozni

A termelés és a feldolgozás szakasza 10

A létrejövő hálózat a tevékenység mely vertikumait
kívánja szabályozni

Csak a termelés koordinálása 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. A HACS által meghatározott kötelezően csatolandó mellékletek: A
támogatott nyilatkozata arról, hogy vállalja a hálózat létrehozásának megszervezését a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon, a képzésben résztvevők nyilatkozata arról, hogy a hálózatban részt kívánnak venni a Nyírség
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. A kötelezően létrehozandó hálózat működtető szervezet
létesítő okiratának tervezete. Az utolsó kifizetési kérelemhez szükséges csatolni a létrehoztt szervezet bírósági bejegyzést igazoló végzését.
Képzési terv a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 173
Helyi Akciócsoport:  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: A helyi értékek és hungarikumok feltárását bemutató és életbentartását szolgáló fejlesztések és attrakciók

támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 610a07
Vonatkozó HPME megnevezése: A helyi értékek és hungarikumok feltárását bemutató és életbentartását szolgáló fejlesztések,
rendezvények és attrakciók támogatása

I. Fogalom magyarázat

Helyi érték: egy településnek, települési közösségnek értéket jelentő tárgyi, kulturális, szellemi örökségei, valamint tradicionális eljárásai,
melyek a későbbiek folyamán egy nagyobb közösség számára is értéket jelenthetnek, hungarikumokká válhatnak.

II. Támogatás vehető igénybe

A helyi értékek feltárásának, felújításának és állagmegőrzésének, bemutatásának, az ehhez szükséges eszközök és épületek, épületrészek
felújításának költségeire és kapcsolódó marketing tevékenységre. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 80 90
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Egyházi jogi személy 80 90

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 20 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során együttműködik olyan helyi szereplővel a köz-, civil-, vállalkozói- és
magánszférából, aki segítséget tud nyújtani a helyi érték teljeskörű feltárásában. A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa
pályázatban megjelölt helyi érték bemutathatóságát az üzemeltetési kötelezettség teljes időtartama alatt biztosítja, és gondoskodik arról, hogy
az adott érték a nagyobb közösség számára is értékké válhasson. A pályázat keretében nem támogatható
műszaki eszközök felújítása, karbantartása. 



V. Jogosult települések

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

Biri ; Nyírtelek ; Nyírpazony ; Napkor ; Nagycserkesz ; Kótaj ; Szakoly ; Újfehértó ; Sényő ; Nyírtura ; Balkány ; Érpatak ; Kálmánháza
;

Kállósemjén ; Bököny ; Geszteréd ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
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, eszközök és berendezések beszerzése, 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: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő 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, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
előadói tiszteletdíjak



VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A program hátrányos helyzetű területen valósul meg A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról

szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

10

A bemutatott helyi érték mely területre jellemző Pályázat és igazoló dokumentum 20
A projektbe bevont szervezetek száma Együttműködési szándéknyilatkozat 10
A feltárt helyi érték bemutatásának időtartama Nyilatkozat (a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú

Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon)
10

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy
gondoskodik a helyi érték minél magasabb szintű
megjelenítéséről (megyei értéktár, hungaricum)

Nyilatkozat (a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon)

10

A kutató, feltáró munka érdekében bevont települések
száma

Együttműködési szándéknyilatkozat 15

A helyi értéket feltáró projekt jár-e ingatlan felújítással Pályázat 10
A feltárás, a felújítás és a bemutatás keretében
alkalmaz-e újszerű (az adott helyi érték sajátosságaira
eddig nem jellemző) eljárást a pályázó

Pályázat 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A program hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A program hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
A bemutatott helyi érték mely területre jellemző Kizárólag a HACS területén található 20
A bemutatott helyi érték mely területre jellemző Megyére jellemző 15
A bemutatott helyi érték mely területre jellemző Magyarország más területein is létező 10
A projektbe bevont szervezetek száma Öt szervezetnél több 10
A projektbe bevont szervezetek száma 2-5 szervezet 5
A projektbe bevont szervezetek száma 1 szervezet 2
A feltárt helyi érték bemutatásának időtartama 5 év vagy annál több 10
A feltárt helyi érték bemutatásának időtartama 3 év felett, de 5 év alatt 5
A feltárt helyi érték bemutatásának időtartama 3 év 0
A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy
gondoskodik a helyi érték minél magasabb szintű
megjelenítéséről (megyei értéktár, hungaricum)

Igen 10

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy
gondoskodik a helyi érték minél magasabb szintű
megjelenítéséről (megyei értéktár, hungaricum)

Nem 0

A kutató, feltáró munka érdekében bevont települések
száma

5 településnél több 15

A kutató, feltáró munka érdekében bevont települések
száma

2-5 település 10

A kutató, feltáró munka érdekében bevont települések
száma

1 település 5

A helyi értéket feltáró projekt jár-e ingatlan felújítással Igen 10
A helyi értéket feltáró projekt jár-e ingatlan felújítással Nem 5
A feltárás, a felújítás és a bemutatás keretében
alkalmaz-e újszerű (az adott helyi érték sajátosságaira
eddig nem jellemző) eljárást a pályázó

Igen 15

A feltárás, a felújítás és a bemutatás keretében
alkalmaz-e újszerű (az adott helyi érték sajátosságaira
eddig nem jellemző) eljárást a pályázó

Nem 5

VIII. Jogkövetkezmények

-



IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. A HACS által meghatározott kötelezően csatolandó
mellékletek: Együttműködési szándéknyilatkozat a pályázati programban való rézvételről a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó biztosítja a helyi érték bemutathatóságát az üzemeltetési kötelezettség
időszakának végéig és minél szélesebb körben történő elfogadtatását a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 104
Helyi Akciócsoport:  Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: A helyi lovasturisztikai célú tevékenységek szolgáltatásainak minőségét javító fejlesztések támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 610b08
Vonatkozó HPME megnevezése: Alacsonyabb igényeket kielégítő turisztikai fejlesztések a LEADER vállalkozásfejlesztés mentén

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület tervezési területén már meglévő lovasturisztikai tevékenységek szolgáltatási minőségét javító
fejlesztésekhez, valamint új lovasturisztikai szolgáltatások kialakításához.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Non-profit szervezetek 60 65
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 0 forintösszeg, egyéb területen 60 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy lovasturisztikai célú szolgáltatásain túl az üzemeltetési időszak kezdetétől annak végéig
együttműködést alakít ki legalább, a két a helyi akciócsoport területén működő oktatási, egészségügyi és szociális intézményekkel annak
érdekében, hogy az ott tanuló, élő gyermekek, felnőttek számára szolgáltatásokat biztosít. A pályázó a beruházási,fejlesztési célú
tevékenységen túl köteles a pályázati főlapon szereplő elszámolni kívánt nettó kiadás mezőben feltüntetett összeg minimum 5, de maximum 10
% mértékig marketing tevékenységet beállítani. 

V. Jogosult települések



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

Nyírtelek ; Újfehértó ; Balkány ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
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, eszközök és berendezések beszerzése, 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: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő 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, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám



A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy
240/2006 (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

10

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás Pályázati adatlap 20
A térség turisztikai kínálatában létrejön új típusú vagy
kínálatbővítő szolgáltatás

Pályázati adatlap és Igazoló dokumentum a helyi
turisztikai szervezettől

10

A beruházással érintett ingatlan akadálymentesítésére
sor kerül

Tervezői nyilatkozat és pályázati adatlap 10

A támogatás révén tervezett tevékenység vagy
beruházás során alkalmazza az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát
vagy a környezetbarát, környezetkímélő technológiák
alkalmazásának szempontjait

Műszaki leírás és pályázati adatlap 20

A beruházás eredményeként a pályázó éves
árbevételének növekedése

Pénzügyi terv/üzleti terv/működtetési és
fenntarthatósági terv

15

A pályázó eddigi lovasturisztikai tevékenységének
időbenisége

Nyilatkozat (a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon)

15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás Legalább két új munkahelyet hoz létre

(önfoglalkoztatás is)
20

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás Egy új munkahelyet hoz létre (önfoglalkoztatás is) 10
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás Nem teremt új munkahelyet 5
A térség turisztikai kínálatában létrejön új típusú vagy
kínálatbővítő szolgáltatás

Igen 10

A térség turisztikai kínálatában létrejön új típusú vagy
kínálatbővítő szolgáltatás

Nem 5

A beruházással érintett ingatlan akadálymentesítésére
sor kerül

Teljes akadálymentesítésre kerül sor 10

A beruházással érintett ingatlan akadálymentesítésére
sor kerül

Részleges akadálymentesítésre kerül sor 5

A beruházással érintett ingatlan akadálymentesítésére
sor kerül

Nem történik akadálymentesítés vagy a pályázat
szempontjából indifferens

0

A támogatás révén tervezett tevékenység vagy
beruházás során alkalmazza az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát
vagy a környezetbarát, környezetkímélő technológiák
alkalmazásának szempontjait

Teljeskörűen alkalmazza 20

A támogatás révén tervezett tevékenység vagy
beruházás során alkalmazza az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát
vagy a környezetbarát, környezetkímélő technológiák
alkalmazásának szempontjait

Csak részben alkalmazza 15

A támogatás révén tervezett tevékenység vagy
beruházás során alkalmazza az energiahatékonyság
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát
vagy a környezetbarát, környezetkímélő technológiák
alkalmazásának szempontjait

Egyáltalán nem alkalmazza 5

A beruházás eredményeként a pályázó éves
árbevételének növekedése

4 millió Ft fölötti 15

A beruházás eredményeként a pályázó éves
árbevételének növekedése

1-4 millió Ft 10

A beruházás eredményeként a pályázó éves
árbevételének növekedése

1 millió Ft alatti 5

A pályázó eddigi lovasturisztikai tevékenységének
időbenisége

több, mint 4 éve foglalkozik lovasturisztikai
tevékenységgel

15

A pályázó eddigi lovasturisztikai tevékenységének
időbenisége

1-4 éve foglalkozik lovasturisztikai tevékenységgel 6



A pályázó eddigi lovasturisztikai tevékenységének
időbenisége

kevesebb, mint 1 éve foglalkozik lovasturisztikai
tevékenységgel

2

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a vállalt foglalkoztatott/munkahely száma nem teljesül az utolsó kifizetést követő harmadik évben, akkor a kifizetett támogatási
összeg 30%/fő visszafizetésére kötelezett. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület HACS által
meghatározott kötelezően csatolandó mellékletek: Együttműködési megállapodás a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által
meghatározott kötelező tartalmi elemekkel. 


