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A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER 

kritériumokat határozta meg célterületenként 
 

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere 
 
A Nyírség Helyi Akciócsoport területén 2011-2012 években elvárt célterületekhez részben vagy 
egészben alkalmazni kívánt LEADER és egyéb kritériumok:  
 
1. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését  
2. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését  
3. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális együttműködések 
kialakítását  
4. A projektek megközelítése legyen területalapú  
5. A projektek lehetőleg törekedjenek újszerű és innovatív módszerek, eljárások alkalmazására  
6. A projektek legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek  
7. A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását  
8. A projektek jellegük szerint segítsék elő a hálózat-szerű rendszerek kialakítását, a gazdasági 
együttműködések erősítését  
9. A projektek alkalmazzák a vidékfejlesztés céljait szolgáló integrált megközelítéseket  
10. A projektekben jelenjen meg a köz-, civil-, vállalkozói- és magánszféra két vagy több 
szereplőjének partnersége  
11. A projektben jelenjenek meg környezetbarát és megújuló energetikai eljárások  
 
 

Kisértékű rendezvények 
Célterület azonosító: 1 020 074 

 
1. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális 
együttműködések kialakítását: A HACS területén működő szervezetek megvalósításával, illetve 
azok együttműködésével jön létre.  
 
2. A projekt megközelítése legyen területalapú:  
A HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező szervezetek vehetik igénybe a támogatást.  
 
3. A projekt legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek:  
A helyi szereplők saját céljaik megvalósítása érdekében a HACS által meghatározott 
célterületekhez illeszkedő projektjavaslatokat fogalmaznak meg.  
 
4. A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását:  
A hátrányos helyzetű településről pályázó szervezetek előnyben részesülnek.  
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5. A projektekben jelenjen meg a köz-, civil-, vállalkozói- és magánszféra két vagy több 
szereplőjének partnersége:  
A projektet megvalósító bármely szervezet nem tud eltekinteni a magánszféra bevonásától hisz 
magánszemélyek lesznek a projekt alanyai, ezen túl a projekt megvalósítása az építési és képzési 
elem miatt elképzelhetetlen a vállalkozói és civil szféra megvalósulása nélkül.  
 
 

Helyi szervezetek kisértékű eszközbeszerzése 
Célterület azonosító:1 020 081 

 
1. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését:  
A kisértékű eszközök beszerzésével remélhetőleg megvalósul a mikrovállalkozások esetében 
újszerű szolgáltatások bevezetése, mely javítja a helyi gazdálkodók jövedelemszerző képességét, 
önkormányzatok esetében pedig a helyi szolgáltatások fejlődését.  
 
2. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését:  
Az eszközbeszerzés révén a termelékenység növekedés és a racionálisabb működés 
eredményezheti új munkahelyek létrehozását.  
 
3. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális 
együttműködések kialakítását: A HACS területén működő szervezetek megvalósításával, illetve 
azok együttműködésével jön létre.  
 
4. A projekt megközelítése legyen területalapú:  
A HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező szervezetek vehetik igénybe a támogatást.  
 
5. A projekt legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek:  
A helyi szereplők saját céljaik megvalósítása érdekében a HACS által meghatározott 
célterületekhez illeszkedő projektjavaslatokat fogalmaznak meg.  
 
6. A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását:  
A hátrányos helyzetű településről pályázó szervezetek előnyben részesülnek.  
 
 
A helyi tradicionális rendezvények folytatásának, illetve hagyományteremtő rendezvények 

elindításának támogatása 
Célterület azonosító:1 020 098 

 
1. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális 
együttműködések kialakítását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A HACS területén működő szervezetek megvalósításával, illetve azok együttműködésével jön 
létre.  
 
2. A projekt megközelítése legyen területalapú (pontozásban megjelenő kritérium):  
A HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező szervezetek vehetik igénybe a támogatást.  
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3. A projekt legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek:  
A helyi szereplők saját céljaik megvalósítása érdekében a HACS által meghatározott 
célterületekhez illeszkedő projektjavaslatokat fogalmaznak meg.  
 
4. A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A hátrányos helyzetű településről pályázó szervezetek előnyben részesülnek.  
 
5. A projektekben jelenjen meg a köz-, civil-, vállalkozói- és magánszféra két vagy több 
szereplőjének partnersége (pontozásban megjelenő kritérium):  
A projektet megvalósító bármely szervezet nem tud eltekinteni a magánszféra bevonásától hisz 
magánszemélyek lesznek a projekt alanyai, ezen túl a projekt megvalósítása az építési és képzési 
elem miatt elképzelhetetlen a vállalkozói és civil szféra megvalósulása nélkül.  
 
 

"Tudásoddal segítsd a vidéket!" Ingatlanok átalakítása és felújítása, szolgálati lakások 
kialakítása céljából fiatal diplomások számára 

Célterület azonosító:1 020 203 
 
1. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését:  
A program eredményeként a helyi gazdaságban és közéletben tehetséges fiatal diplomások 
jelennek meg, akik tudásukkal segíthetik a helyi gazdaság és társadalom fejlődését.  
 
2. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését:  
A program egyrészt a fiatal diplomások helyben tartásával, azok tudásának helyben történő 
kamatoztatását eredményezi, másrészt pedig olyan rendezvények megszervezését segíti elő, 
melyek kapcsolódnak a térség foglalkoztatáspolitikai céljainak megvalósításához.  
 
3. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális 
együttműködések kialakítását: A HACS területén működő szervezetek megvalósításával, illetve 
azok együttműködésével jön létre.  
 
4. A projekt megközelítése legyen területalapú (pontozásban megjelenő kritérium):  
A HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező szervezetek vehetik igénybe a támogatást.  
 
5. A projekt lehetőleg törekedjen újszerű és innovatív módszerek, eljárások alkalmazására:  
Az e célterületen megvalósuló projektek csak és kizárólag a helyi gazdaságban megjelenő új 
eljárások bevezetésével tudnak megvalósulni.  
 
6. A projekt legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek:  
A helyi szereplők saját céljaik megvalósítása érdekében a HACS által meghatározott 
célterületekhez illeszkedő projektjavaslatokat fogalmaznak meg. 
 
7. A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A hátrányos helyzetű településről pályázó szervezetek előnyben részesülnek.  
 
8. A projektek jellegük szerint segítsék elő a hálózat-szerű rendszerek kialakítását, a 
gazdasági együttműködések erősítését:  
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Az e célterületen megjelenő projektek a célterület komplexitásánál fogva csak és kizárólag hálózat 
építésével valósulhat meg.  
 
9. A projektek alkalmazzák a vidékfejlesztés céljait szolgáló integrált megközelítéseket:  
A pályázó figyelembe veszi a projekt megvalósítása során a lehetséges egyéb források 
felhasználásának lehetőségeit az előkészítés és megvalósítás szakaszába törekszik bevonni más 
helyi szereplőket, illetve igyekszik alkalmazkodni a saját, illetve a környezetében megvalósult és 
megvalósítani tervezett fejlesztésekhez való illeszkedést.  
 
10. A projektekben jelenjen meg a köz-, civil-, vállalkozói- és magánszféra két vagy több 
szereplőjének partnersége:  
A projektet megvalósító bármely szervezet nem tud eltekinteni a magánszféra bevonásától hisz 
magánszemélyek lesznek a projekt alanyai, ezen túl a projekt megvalósítása az építési és képzési 
elem miatt elképzelhetetlen a vállalkozói és civil szféra megvalósulása nélkül.  
 
11. A projektben jelenjenek meg környezetbarát és megújuló energetikai eljárások 
(pontozásban megjelenő kritérium):  
Az értékelés során is előnyben részesítjük azokat a pályázókat, akik fejlesztéseik tervezése és 
megvalósítása során alkalmazni kívánják környezetkímélő eljárásokat, illetve olyan 
energiatakarékossági és megújuló energetikai technológiákat alkalmaznak, melyek a későbbi 
üzemeltetés során jelentős költség megtakarításokat eredményeznek. Olyan projekteket 
valósítanak meg, amelyek hatást gyakorolnak a térség szereplőinek szemléletmódjára a 
fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülésére.  
 
 

A magánszemélyek alternatív jövedelemszerzését, okszerű gazdálkodását elősegítő 
fejlesztések, újszerű eljárások elterjesztése 

Célterület azonosító:1 020 210 
 
1. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését:  
A program a magánszemélyek alternatív jövedelemszerzését, okszerű gazdálkodását elősegítő 
fejlesztések, újszerű eljárások elterjesztése révén szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését.  
 
2. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését 
(pontozásban megjelenő kritérium):  
Az alternatív jövedelemszerzéssel az önfoglalkoztatással csökken a munkanélküliség és alternatív 
jövedelem keletkezik.  
 
3. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális 
együttműködések kialakítását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A HACS területén működő szervezetek megvalósításával, illetve azok együttműködésével jön 
létre.  
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4. A projekt megközelítése legyen területalapú (pontozásban megjelenő kritérium):  
A HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező szervezetek vehetik igénybe a támogatást:  
 
5. A projekt lehetőleg törekedjen újszerű és innovatív módszerek, eljárások alkalmazására:  
Az e célterületen megvalósuló projektek csak és kizárólag a helyi gazdaságban megjelenő új 
eljárások bevezetésével tudnak megvalósulni.  
 
6. A projekt legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek:  
A helyi szereplők saját céljaik megvalósítása érdekében a HACS által meghatározott 
célterületekhez illeszkedő projektjavaslatokat fogalmaznak meg.  
 
7.A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A hátrányos helyzetű településről pályázó szervezetek előnyben részesülnek.  
 
8.A projektek jellegük szerint segítsék elő a hálózat-szerű rendszerek kialakítását, a 
gazdasági együttműködések erősítését:  
Az e célterületen megjelenő projektek a célterület komplexitásánál fogva csak és kizárólag hálózat 
építésével valósulhat meg.  
 
9.A projektek alkalmazzák a vidékfejlesztés céljait szolgáló integrált megközelítéseket:  
A projektek a helyi szereplők együttműködésével, integrációjával valósulhat meg és törekszik a 
források integrációja mellett a már megvalósult és megvalósulás előtt álló projektekhez való 
illeszkedésekhez is.  
 
10.A projektekben jelenjen meg a köz-, civil-, vállalkozói- és magánszféra két vagy több 
szereplőjének partnersége:  
A projektet megvalósító bármely szervezet nem tud eltekinteni a magánszféra bevonásától hisz 
magánszemélyek lesznek a projekt alanyai, ezen túl a projekt megvalósítása az építési és képzési 
elem miatt elképzelhetetlen a vállalkozói és civil szféra megvalósulása nélkül.  
 
 

A helyben előállított termékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és népszerűsítését 
segítő képzések 

Célterület azonosító:1 020 180 
 
1. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését (pontozásban megjelenő kritérium):  
A képzés során olyan helyi termékekhez kapcsolódó tudás kerül átadásra, mely szolgálja a helyi 
gazdaság fejlődését.  
 
2. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális 
együttműködések kialakítását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A hálózatépítési kötelezettséggel elengedhetetlenül megvalósul a horizontális együttműködés, de 
a helyi akciócsoport céljaihoz való illeszkedésnek való megfelelés elengedhetetlenné teszi a 
HACS-al való együttműködést.  
 
3. A projekt megközelítése legyen területalapú (pontozásban megjelenő kritérium):  
HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező szervezetek vehetik igénybe a támogatást. 
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4. A projekt legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek:  
A helyi szereplők saját céljaik megvalósítása érdekében a HACS által meghatározott 
célterületekhez illeszkedő projektjavaslatokat fogalmaznak meg.  
 
5. A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A hátrányos helyzetű településről pályázó szervezetek előnyben részesülnek.  
 
6. A projektek jellegük szerint segítsék elő a hálózat-szerű rendszerek kialakítását, a 
gazdasági együttműködések erősítését (pontozásban megjelenő kritérium):  
Az e célterületen megjelenő projektek a célterület komplexitásánál fogva csak és kizárólag hálózat 
építésével valósulhat meg.  
 
7. A projektek alkalmazzák a vidékfejlesztés céljait szolgáló integrált megközelítéseket:  
A projektek a helyi szereplők együttműködésével, integrációjával valósulhat meg és törekszik a 
források integrációja mellett a már megvalósult és megvalósulás előtt álló projektekhez való 
illeszkedésekhez is.  
 
8. A projektekben jelenjen meg a köz-, civil-, vállalkozói- és magánszféra két vagy több 
szereplőjének partnersége:  
A projektet megvalósító bármely szervezet nem tud eltekinteni a magánszféra bevonásától hisz 
magánszemélyek lesznek a projekt alanyai, ezen túl a projekt megvalósítása az építési és képzési 
elem miatt elképzelhetetlen a vállalkozói és civil szféra megvalósulása nélkül.  
 
 
A helyi értékek és hungaricumok feltárását bemutató és életbentartását szolgáló fejlesztések 

és attrakciók támogatása 
Célterület azonosító:1 020 173 

 
1. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális 
együttműködések kialakítását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A feltárt helyi érték minél magasabb szinten történő megjelenítése elengedhetetlenné teszi a 
vertikális együttműködést a megyei értéktárral, illetve a hungaricum bizottsággal.  
 
2. A projekt megközelítése legyen területalapú (pontozásban megjelenő kritérium):  
A HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező szervezetek vehetik igénybe a támogatást.  
 
3. A projekt lehetőleg törekedjen újszerű és innovatív módszerek, eljárások alkalmazására 
(pontozásban megjelenő kritérium):  
A pontozás során is segíteni szeretnénk a helyi értékek feltárásában, felújításában és 
bemutatásában az újszerű eljárások, módszerek alkalmazását.  
 
4. A projekt legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek:  
A helyi szereplők saját céljaik megvalósítása érdekében a HACS által meghatározott 
célterületekhez illeszkedő projektjavaslatokat fogalmaznak meg.  
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5. A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A hátrányos helyzetű településről pályázó szervezetek előnyben részesülnek.  
 
6. A projektekben jelenjen meg a köz-, civil-, vállalkozói- és magánszféra két vagy több 
szereplőjének partnersége (pontozásban megjelenő kritérium):  
A projektet megvalósító bármely szervezet nem tud eltekinteni a magánszféra bevonásától hisz 
magánszemélyek lesznek a projekt alanyai, ezen túl a projekt megvalósítása az építési és képzési 
elem miatt elképzelhetetlen a vállalkozói és civil szféra megvalósulása nélkül.  
 
 

A helyi lovasturisztikai célú tevékenységek szolgáltatásainak minőségét javító fejlesztések 
támogatása 

Célterület azonosító:1 020 104 
 

1. A projekt szolgálja a helyi gazdaság fejlesztését (pontozásban megjelenő kritérium):  
A lovas turizmus, mint tematikus turisztikai ág fejlesztése automatikusan hozzájárul a helyi 
gazdaság fejlődéséhez.  
 
2. A projekt szolgálja a helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését 
(pontozásban megjelenő kritérium):  
A turisztikai szolgáltatások bővülése elengedhetetlenné teszi új és képzett munkaerő bevonását  
 
3. A projekt szolgálja a helyi akciócsoport területén a horizontális és vertikális 
együttműködések kialakítását: A közszolgálati funkció kötelezettsége elengedhetetlenné teszi 
oktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel való együttműködés megvalósulását.  
 
4. A projekt megközelítése legyen területalapú (pontozásban megjelenő kritérium):  
A HACS területén székhellyel/telephellyel rendelkező szervezetek vehetik igénybe a támogatást.  
 
5. A projekt legyenek alulról jövő kezdeményezések és megvalósításuk során alulról 
építkezzenek:  
A helyi szereplők saját céljaik megvalósítása érdekében a HACS által meghatározott 
célterületekhez illeszkedő projektjavaslatokat fogalmaznak meg.  
 
6. A projektek szolgálják a hátrányos helyzetű települések és társadalmi csoportok 
felzárkóztatását (pontozásban megjelenő kritérium):  
A hátrányos helyzetű településről pályázó szervezetek előnyben részesülnek.  
 
7. A projektekben jelenjen meg a köz-, civil-, vállalkozói- és magánszféra két vagy több 
szereplőjének partnersége:  
A projektet megvalósító bármely szervezet nem tud eltekinteni a magánszféra bevonásától hisz 
magánszemélyek lesznek a projekt alanyai, ezen túl a projekt megvalósítása az építési és képzési 
elem miatt elképzelhetetlen a vállalkozói és civil szféra megvalósulása nélkül. 
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8. A projektben jelenjenek meg környezetbarát és megújuló energetikai eljárások 
(pontozásban megjelenő kritérium):  
Az építési beruházásoknál alapvető elvárás az olcsóbb üzemeltethetőség érdekében a megújuló 
energetikai eljárások alkalmazása, illetve a fogyatékkal élők számára is elérhető szolgáltatások 
feltételeinek biztosítása. 


