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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a Nyírség Vidékfejlesztési LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés 

megnevezése: 

Kis értékű rendezvények 

 

1.2. Kapcsolódó HVS 

célkitűzés megnevezése: 

A helyi rendezvények, valamint kis értékű fejlesztések és 

eszközbeszerzések támogatása 

 

1.3. HVS intézkedés leírása: 

Az intézkedés keretében támogatható fórum, előadás, 

vagy szakmai rendezvény, mely alkalmas az itt élők 

látókörének szélesítéséhez, a térség bemutatásához, vagy 

valamely vállalkozás termékeinek népszerűsítéséhez.  

Továbbá támogatható a helyi akciócsoport területén 

megvalósuló kis értékű rendezvény, települési közösségi 

rendezvény, konferencia, bemutató, verseny, vetélkedő, 

közösen megvalósításra kerülő program. 

 

1.4. Támogatási kritériumok: 

- Marketing tevékenység önmagában nem támogatható. 

- Az Intézkedés keretében maximum 20-25 db kérelem kerül támogatásra. 

- Közösségi célú fejlesztés esetén az igényelhető támogatás maximális összege 

1 000 000 Ft. 

- Amennyiben a kérelem vállalkozásfejlesztési célú, úgy kizárólag olyan ügyfél 

pályázhat, mely kötelezettséget vállal arra, hogy az első kifizetési kérelme 

benyújtásának napjáig a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület HACS 

által kezdeményezett hálózat tagjává válik annak létrejötte esetén, és annak 

munkájában aktívan részt vesz. 

- Az 1 fő rendezvényen részt vevő után igénybe vehető támogatás maximális 

összege nettó 2 000 Ft. 
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- Kizárólag olyan pályázók támogathatóak, akik megfelelő referenciákkal igazolni 

tudják, hogy a rendezvény megvalósításában a LEADER Akciócsoport területén 

tapasztalatuk van. 

- 300 000 Ft feletti támogatási igény esetén a rendezvény csak együttműködés 

keretében valósulhat meg, mely tartalmát tekintve az együttműködő felek közötti 

ellenőrizhető, kölcsönös vállalásokról, fellépő biztosításáról, előadások, szakmai 

konferenciák tartásáról, illetve rendezvényszervezéshez kapcsolódó vállalásokról 

szól. 

- A pályázó vállalja, hogy a rendezvény utolsó napját követő 10 napon belül 

fotókkal dokumentált cikket jelentet meg a saját honlapján. Amennyiben nem 

rendelkezik saját honlappal, úgy a Helyi Akciócsoport által megjelölt honlapon 

köteles megjelentetni. 

- A pályázat keretében elszámolható eszközbeszerzés maximális mértéke a 

támogatási összeg 30%-a, a rendezvényszervezés maximális mértéke a támogatási 

összeg 12%-a lehet. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 500 000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör: 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezetek, mikro-kisvállalkozás, egyház, 

egyéni vállalkozó. 

 

1.8. Támogatható települések köre: 

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, 

Nagykálló (külterülettel), Napkor, Nyíregyháza (külterülettel), Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó. 
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1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Részletes programterv csatolása a rendezvényről. 

Együttműködésben megvalósuló rendezvény esetén együttműködési nyilatkozat csatolása 

kötelező, mely tartalmát tekintve az együttműködő felek közötti ellenőrizhető, kölcsönös 

vállalásokról, fellépő biztosításáról, előadások, szakmai konferenciák tartásáról, illetve 

rendezvényszervezéshez kapcsolódó vállalásokról szól. 

Nyilatkozat, hogy a rendezvény megvalósulása esetén a rendezvény utolsó napját követő 10 

napon belül fotókkal dokumentált cikket jelentet meg a saját honlapján.  

Amennyiben nem rendelkezik saját honlappal, úgy a Helyi Akciócsoport által megjelölt 

honlapon köteles a cikket megjelentetni. 

Legalább 2 helyről származó referencia a LEADER Akciócsoport területén rendezvény 

megvalósításában meglévő tapasztalatról. 

Részletes, valós igényeket tartalmazó költségvetés csatolása kötelező. 

Amennyiben vállalkozásfejlesztési típusú a kérelem, úgy szándéknyilatkozat becsatolása 

kötelező arról, hogy a támogatott vállalja a Helyi Akciócsoport által kezdeményezett 

hálózatban való részvételt, annak létrejötte esetén. 
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2. számú intézkedés 

2.1. HVS intézkedés 

megnevezése: 

Helyi szereplők kis értékű eszközbeszerzése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS 

célkitűzés megnevezése: 

A helyi rendezvények, valamint kis értékű fejlesztések és 

eszközbeszerzések támogatása 

 

2.3. HVS intézkedés leírása: 

A helyi akciócsoport területén működő 

mikrovállalkozások, önkormányzatok, egyházak, 

nonprofit szervezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők és 

kistermelők számára a működést elősegítő eszközök 

beszerzése, valamint azok telepítésének biztosítása. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: 

- Amennyiben őstermelő ügyfél nyújt be támogatási kérelmet, úgy az igényelhető 

legmagasabb támogatási összege 1 000 000 Ft lehet. 

- Az Intézkedés keretében maximum 20-25 db kérelem kerül támogatásra. 

- Amennyiben a kérelem vállalkozásfejlesztési célú, úgy kizárólag olyan ügyfél 

pályázhat, mely kötelezettséget vállal arra, hogy az első kifizetési kérelme 

benyújtásának napjáig a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület HACS 

által kezdeményezett hálózat tagjává válik annak létrejötte esetén, és annak 

munkájában aktívan részt vesz. 

- Egy beszerzett eszköz vagy eszközcsoport értéke nem lehet 30 000 Ft-nál 

kevesebb. 

- A pályázó vállalja, hogy a beruházás megvalósulása esetén az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtása előtt 10 nappal fotókkal dokumentált cikket jelentet meg a 

saját honlapján. Amennyiben nem rendelkezik saját honlappal, úgy a Helyi 

Akciócsoport által megjelölt honlapon köteles megjelentetni. 

- Amennyiben az ügyfél a ÚMVP III-as tengelye keretében a mikrovállalkozások 

fejlesztése jogcím kapcsán támogatási határozattal rendelkezik, úgy legalább egy  

kifizetési kérelem MVH-hoz történő benyújtását igazolnia kell. 
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2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

 

2.7. Ügyfélkör: 

Mikro- és kisvállalkozás, nonprofit szervezet, önkormányzat, egyház, egyéni vállalkozó, 

őstermelő. 

 

2.8. Támogatható települések köre:  

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, 

Nagykálló (külterülettel), Napkor, Nyíregyháza (külterülettel), Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó. 

 

2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Nyilatkozat, hogy a beruházás megvalósulása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtása 

előtt 10 nappal fotókkal dokumentált cikket jelentet meg a saját honlapján.  

Amennyiben nem rendelkezik saját honlappal, úgy a cikket a Helyi Akciócsoport által 

megjelölt honlapon köteles megjelentetni. 

Amennyiben a kritériumok alapján releváns, kifizetési kérelem benyújtását igazoló 

dokumentum. 

Részletes, valós igényeket tartalmazó költségvetés csatolása kötelező. 

Amennyiben vállalkozásfejlesztési típusú a kérelem, úgy szándéknyilatkozat becsatolása 

kötelező arról, hogy a támogatott vállalja a Helyi Akciócsoport által kezdeményezett 

hálózatban való részvételt, annak létrejötte esetén. 
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3. számú intézkedés 

3.1. HVS intézkedés 

megnevezése: 

Önálló turisztikai értékkel bíró fesztivál rendezvény 

megvalósítása 

 

3.2. Kapcsolódó HVS 

célkitűzés megnevezése: 

A térségi turisztikai rendezvények folytatásának 

támogatása 

 

3.3. HVS intézkedés leírása: 

A HACS területéhez kötődő turisztikai-, kulturális-, 

szabadidős rendezvények és programok megszervezése, 

illetve lebonyolítása, melyek keretében bemutatásra 

kerülnek a helyi, illetve térségi hagyományok és 

sajátosságok. 

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

- Az Intézkedés keretében maximum 5-7 db kérelem kerül támogatásra. 

- A pályázó a rendezvény megszervezésébe és megvalósításába köteles bevonni a 

HACS területén működő, legalább három szervezetet. A rendezvény 

vonatkozásában köteles együttműködési megállapodásokat kötni az együttműködő 

szervezetek mindegyikével. 

- Csak olyan rendezvény támogatható, amely a Helyi Akciócsoport területén 

minimum 5 éve hagyományos jelleggel, ugyanolyan tematikával megrendezésre 

került. 

- Csak olyan rendezvény támogatható, ahol a HACS illetékességi területéhez tartozó 

települések közül legalább 6 bemutatása megvalósul, a települések 

önkormányzatainak, civil szervezeteinek, vállalkozóinak partnerségével. 

- A pályázó vállalja, hogy a rendezvényen legalább egy vidék- illetve területfejlesztő 

szervezet, képviselet részére kiállító pavilont biztosít, melyért pénzt, vagy egyéb 

térítést nem kérhet a megjelenés fejében. 

- A pályázat keretében elszámolható eszközbeszerzés maximális mértéke a 

támogatási összeg 30%-a, a rendezvényszervezés maximális mértéke a támogatási 

összeg 12%-a lehet. 

- Marketing tevékenység önmagában nem támogatható. 
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- A pályázó vállalja, hogy a rendezvény utolsó napját követő 10 napon belül 

fotókkal dokumentált cikket jelentet meg a saját honlapján. Amennyiben nem 

rendelkezik saját honlappal, úgy a Helyi Akciócsoport által megjelölt honlapon 

köteles megjelentetni. 

-  

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  2 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 8 000 000 Ft 

 

3.7. Ügyfélkör: 

Nonprofit szervezet, önkormányzat, önkormányzati társulás 

 

3.8. Támogatható települések köre: 

Biri, Érpatak, Nyírtelek, Napkor, Nagykálló (külterülettel), Szakoly 

 

3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

HACS területén működő szervezetektől az Intézkedés leírásában és kritériumrendszerében 

előírt követelményeknek megfelelő együttműködési nyilatkozat csatolása kötelező, mely 

tartalmát tekintve az együttműködő felek közötti ellenőrizhető, kölcsönös vállalásokról, 

fellépő biztosításáról, előadások, szakmai konferenciák tartásáról, illetve 

rendezvényszervezéshez kapcsolódó vállalásokról szól. 

Nyilatkozat, hogy a rendezvény megvalósulása esetén a rendezvény utolsó napját követő 10 

napon belül fotókkal dokumentált cikket jelentet meg a saját honlapján.  

Amennyiben nem rendelkezik saját honlappal, úgy a Helyi Akciócsoport által megjelölt 

honlapon köteles a cikket megjelentetni. 

Pályázó részéről nyilatkozat, hogy a rendezvény a Helyi Akciócsoport területén minimum 5 

éve hagyományos jelleggel, ugyanolyan tematikával megrendezésre került. 

Szándéknyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy a megvalósult rendezvényen a Helyi 
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Akciócsoport (HACS), Agrárkamara, Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI), MVH, vagy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 

részére a szervezetek felől felmerült igény esetén kiállító pavilont biztosít, melyért pénzt, 

vagy egyéb térítést nem kérhet a fent említett szervezetektől a megjelenés fejében. 

Részletes, valós igényeket tartalmazó költségvetés csatolása kötelező. 
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4. Számú intézkedés 

4.1. HVS intézkedés 

megnevezése: 

Helyi hagyományápolás, kulturális és közösségi, egyéb 

szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések 

és fejlesztések támogatása 

 

4.2. Kapcsolódó HVS 

célkitűzés: 

A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló projektek 

támogatása 

 

4.3. HVS intézkedés leírása: 

Az Intézkedés két komponensből áll: 

A.) Az A.) komponens keretében támogatható a civil 

szervezetek szociális, kulturális, értékteremtő, 

hagyományőrző munkájához a szükséges beruházások, 

tevékenység bővítés, székhely, új telephely kialakítása és 

felújítása, bővítése, illetve ehhez kapcsolódó kísérő 

rendezvény megszervezése és lebonyolítása, eszközök 

beszerzésének elősegítése.  

B.) A B.) Komponens keretében támogatható olyan 

szociális lakóingatlanok kialakítása, amelyek elsősorban 

felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének 

elősegítését szolgálják. Támogatható továbbá az ehhez 

kapcsolódó kísérő rendezvény megszervezése és 

lebonyolítása, illetve eszközök beszerzésének elősegítése. 

 

4.4. Támogatási kritériumok: 

- Az Intézkedés keretében maximum 10-12 db kérelem kerül támogatásra. 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

- 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 ingatlan tulajdonosától. 

- A teljes elszámolható költség maximum 10 %-a fordítható rendezvényszervezésre, 

illetve a teljes elszámolható költség maximum 30 %-ából vásárolható eszköz és 
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berendezés. 

- A pályázat kötelező része a természeti erőforrások környezettudatos hasznosítása, 

környezetbarát vagy megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása, 

melyről tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges az utolsó kifizetési kérelemmel 

egyidejűleg.  

- A beruházás megvalósulása esetén a pályázó köteles a megvalósulást követő 10 

napon belül kötelező arculati elemekkel ellátott, fotókkal dokumentált cikket 

megjelentetni a saját honlapján, jól látható és elkülönített helyen feltüntetett 

formában.  

Amennyiben nem rendelkezik saját honlappal, úgy azt a pályázat keretében 

kötelezően létre kell hoznia. Saját honlap készítésére, vagy szerkesztésére 

maximum 200 ezer Ft fordítható. 

- Csak olyan szervezet jogosult pályázat benyújtására, amely legalább 2 lezárt 

gazdasági évvel rendelkezik. 

- Amennyiben a pályázat az A.) komponens keretében történő fejlesztésekre irányul, 

úgy a helyi önkormányzattól származó igazolás benyújtása szükséges arról, hogy a 

beruházás keretében nem lakóépületet felújítása, vagy bővítése történik. 

Amennyiben a pályázat a B.) komponens keretében történő fejlesztésekre irányul, 

úgy a pályázó vállalja, hogy a kialakított lakásban 30 évnél fiatalabb helyben lakó 

magyar állampolgárt vagy családot, továbbá a LEADER HACS tervezési területén 

munkahellyel rendelkezőket helyez el maximum ötéves időtartamra. 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:   2 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

4.7. Ügyfélkör: 

Önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyház. 
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4.8. Támogatható települések köre: 

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, 

Nagykálló (külterülettel), Napkor, Nyíregyháza (külterülettel), Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó. 

 

4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

A pályázó az utolsó kifizetési kérelmében saját honlapon megjelenített, a beruházás 

mérföldköveit és a megvalósult fejlesztést bemutató, fotókkal dokumentált cikkről készült 

print screen felvételt csatol, melyben a honlap elérési útja és a feltöltés dátuma egyértelműen 

beazonosítható. 

A B.) komponensre irányuló fejlesztés esetén szándéknyilatkozat a pályázó részéről, melyben 

kijelenti, hogy a pályázat elnyerése esetén a kialakított szociális lakást az Intézkedési tervben 

és a fogalommagyarázatban foglaltak alapján használja. 

Nonprofit szervezetek esetén az elmúlt 2 közhasznúsági jelentés, beszámoló vagy 

közhasznúsági jelentésre nem kötelezettek esetén beszámoló az előző 2 évi tevékenységről 

és/vagy eredménykimutatás. 

Az A.) komponensre irányuló fejlesztés esetén Illetékes Önkormányzattól származó igazolás 

csatolása kötelező, hogy a beruházás keretében nem lakóépületet felújítása, bővítése történik. 

Részletes, valós igényeket tartalmazó költségvetés csatolása kötelező. 

 

4.10. Fogalommagyarázat 

Fecskeház: A fecskeházak olyan lakóingatlanok, amelyek 

elsősorban felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének 

elősegítését szolgálják. A beköltözés időpontjában maximum 

30 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak, és 

vállalják, hogy a rendelkezésükre bocsátott szociális lakást a 

pályázó szervezet házirendje és előírásai alapján használják. Az 

itt eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat 

fizetniük, viszont a rezsiköltség megfizetését vállalniuk kell, és 

kötelezően, ellenőrizhető módon, elkülönített bankszámlán 

vagy lakáselőtakarékossági szerződés keretében havi minimum 

20 ezer Ft lakáscélú megtakarítás megfizetését kell igazolniuk. 
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5. számú intézkedés 

5.1. HVS intézkedés 

megnevezése: 

Az egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok alternatív 

jövedelemszerzését, gazdálkodását elősegítő fejlesztések, 

újszerű eljárások elterjesztése 

 

5.2. Kapcsolódó HVS 

célkitűzés megnevezése: 

A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló projektek 

támogatása 

 

5.3. HVS intézkedés leírása: 

Helyi termékek előállításával foglalkozó helyi gazdasági 

szereplők tevékenységének elindítása, meglévők 

fejlesztése, piacra jutásának elősegítése. 

 

5.4. Támogatási kritériumok:  

- Az Intézkedés keretében maximum 10-15 db kérelem kerül támogatásra. 

- Az ügyfél bejegyzett székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel, egyéni vállalkozó 

esetén telephellyel, vagy ennek hiányában lakóhellyel rendelkezik legalább 2013. 

január 1. óta a HACS illetékességi területéhez tartozó településen. 

- Kizárólag olyan ügyfél pályázhat, mely kötelezettséget vállal arra, hogy az első 

kifizetési kérelme benyújtásának napjáig a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület HACS által kezdeményezett hálózat tagjává válik annak létrejötte 

esetén, és annak munkájában aktívan részt vesz. 

- Marketing tevékenység önmagában nem támogatható. 

- A pályázó az elnyert támogatás vonatkozásában minden 5 000 000 Ft megítélt 

támogatás felett új munkahely létesítését vállalja, az első kifizetési kérelem 

benyújtását követő minimum 1 évig. Az új munkahely létesítése az előző lezárt 

gazdasági év statisztikai létszámadatához képest értendő, mely magában foglalja 

az önfoglalkoztatást és a részmunkaidős foglalkoztatást is. 

- A beruházás megvalósulása esetén a pályázó köteles a megvalósulást követő 10 

napon belül kötelező arculati elemekkel ellátott, fotókkal dokumentált cikket 

megjelentetni a saját honlapján, jól látható és elkülönített helyen feltüntetett 

formában.  

Amennyiben nem rendelkezik saját honlappal, úgy azt a pályázat keretében 
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kötelezően létre kell hoznia. Saját honlap készítésére, vagy szerkesztésére 

maximum 200 ezer Ft fordítható. 

- Amennyiben az ügyfél a ÚMVP III-as tengelye keretében a mikrovállalkozások 

fejlesztése jogcím kapcsán támogatási határozattal rendelkezik, úgy legalább egy  

kifizetési kérelem MVH-hoz történő benyújtását igazolnia kell. 

- Pénzügyi terv és valós igényeket tartalmazó költségvetés csatolása kötelező. 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  2 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 12 000 000 Ft 

 

5.7. Ügyfélkör: 

Egyéni vállalkozó, Mikro- kisvállalkozás. 

 

5.8. Támogatható települések köre: 

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, 

Nagykálló (külterülettel), Napkor, Nyíregyháza (külterülettel), Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó. 

 

5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

A pályázó az utolsó kifizetési kérelmében saját honlapon megjelenített, a beruházás 

mérföldköveit és a megvalósult fejlesztést bemutató, fotókkal dokumentált cikkről készült 

print screen felvételt csatol, melyben a honlap elérési útja és a feltöltés dátuma egyértelműen 

beazonosítható. 

5 000 000 Ft igényelt támogatási összegenként 1 új munkavállaló szándéknyilatkozatának 

benyújtása kötelező. 

Amennyiben a kritériumok alapján releváns, kifizetési kérelem benyújtását igazoló 

dokumentum. 

Jegyző nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázónak köztartozása nincs a településen. 
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Pénzügyi terv csatolása kötelező. 

A megvalósítási helyre vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolata. 

Részletes, valós igényeket tartalmazó költségvetés csatolása kötelező. 

Szándéknyilatkozat becsatolása kötelező arról, hogy a támogatott vállalja a Helyi 

Akciócsoport által kezdeményezett hálózatban való részvételt, annak létrejötte esetén. 
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6. számú intézkedés 

6.1. HVS intézkedés 

megnevezése: 

Helyi sajátosságokra épülő turisztikai attrakciók 

támogatása 

 

6.2. Kapcsolódó HVS 

célkitűzés megnevezése: 

Legfeljebb 3 napraforgós minősítésnek megfelelő 

turisztikai fejlesztések támogatása  

 

6.3. HVS intézkedés leírása: 

Az Intézkedés célja a turisztikai fejlesztések támogatása, 

bemutató udvar létrehozása, valamint a belföldi turizmus 

élénkítése.  

Támogatható turisztikai infrastruktúrák fejlesztése, 

turisztikai attrakciók és szálláshelyek támogatása, illetve 

a turisztikai tevékenységek szolgáltatási minőségét javító 

fejlesztések. 

 

6.4. Támogatási kritériumok:  

- Az Intézkedés keretében maximum 3-5 db kérelem kerül támogatásra. 

- A fejlesztés kizárólag külterületen valósulhat meg. 

- Kizárólag olyan ügyfél pályázhat, mely kötelezettséget vállal arra, hogy az első 

kifizetési kérelme benyújtásának napjáig a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület HACS által kezdeményezett hálózat tagjává válik annak létrejötte 

esetén, és annak munkájában aktívan részt vesz. 

- A fejlesztés keretében kizárólag meglévő turisztikai attrakció bővítése 

támogatható. 

- A teljes költség maximum 10 %-a fordítható a fejlesztés jellegéhez kapcsolódó 

rendezvény szervezésére, illetve a teljes költség maximum 30 %-ából vásárolható 

eszköz és berendezés. 

- A kialakításra kerülő turisztikai szálláshely a 239/2009 (X.20) Kormányrendelet 

alapján szabályozott, Nemzeti Tanúsító Védjegyszabályzat 1. táblájában előírt, 3 

napraforgós minősítésnek megfelelő lehet. 

- A pályázat kötelező része a természeti erőforrások környezettudatos hasznosítása, 

környezetbarát vagy megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása, 
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melyről tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges az utolsó kifizetési kérelemmel 

egyidejűleg.  

- A beruházás megvalósulása esetén a pályázó köteles a megvalósulást követő 10 

napon belül kötelező arculati elemekkel ellátott, fotókkal dokumentált cikket 

megjelentetni a saját honlapján, jól látható és elkülönített helyen feltüntetett 

formában.  

Amennyiben nem rendelkezik saját honlappal, úgy azt a pályázat keretében 

kötelezően létre kell hoznia. Saját honlap készítésére, vagy szerkesztésére 

maximum 200 ezer Ft fordítható. 

- A pályázó az elnyert támogatás vonatkozásában 15 000 000 Ft elnyert támogatás 

felett új munkahely létesítését vállalja, az első kifizetési kérelem benyújtását 

követően minimum 1 évig.  

Az új munkahely létesítése az előző lezárt gazdasági év statisztikai 

létszámadatához képest értendő, mely magában foglalja az önfoglalkoztatást és a 

részmunkaidős foglalkoztatást is. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

 

6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  2 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 17 000 000 Ft 

 

6.7. Ügyfélkör: 

Mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók. 

 

6.8. Támogatható települések köre: 

Az alábbi településeken kizárólag külterületen valósulhat meg a fejlesztés: 

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, 

Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő, Szakoly, 

Újfehértó. 
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6.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

A pályázó az utolsó kifizetési kérelmében saját honlapon megjelenített, a beruházás 

mérföldköveit és a megvalósult fejlesztést bemutató, fotókkal dokumentált cikkről készült 

print screen felvételt csatol, melyben a honlap elérési útja és a feltöltés dátuma egyértelműen 

beazonosítható. 

A településen turisztikai tevékenységről szóló hivatalos igazolás másolatának benyújtása 

kötelező. 

Meglévő turisztikai attrakcióról szóló jegyzői vagy TDM szervezettől származó igazolás 

benyújtása. 

15 000 000 Ft igényelt támogatási összeg felett új munkavállaló szándéknyilatkozatának 

benyújtása kötelező. 

Részletes, valós igényeket tartalmazó költségvetés csatolása kötelező. 

Szándéknyilatkozat becsatolása kötelező arról, hogy a támogatott vállalja a Helyi 

Akciócsoport által kezdeményezett hálózatban való részvételt, annak létrejötte esetén. 

 

6.10. Fogalommagyarázat: 

Turisztikai attrakció: olyan természeti vagy 

kulturális örökség a látogatás feltételeit megteremtő 

szolgáltatásokkal együtt, amely a látogatót egy 

bizonyos helyszín meglátogatására ösztönzi, vagy 

konkrét, tudatos emberi tevékenység 

eredményeképpen létrejött létesítmény, amelyet 

kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók 

szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. 
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7. számú intézkedés 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: 
A Nyírség Vidékfejlesztési Helyi Akciócsoport 

területét érintő térségi rendezvények megrendezése 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: 

LEADER-szemléletű térségi rendezvények 

megvalósítása 

 

7.3. HVS intézkedés 

leírása: 

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület az egyetlen 

olyan szervezet, mely a helyi közösségek és szereplők 

összefogásával a teljes illetékességi területén található 

önkormányzati, civil, vállalkozói és magán szférát is képviseli. Az 

Egyesület fő célkitűzései között szerepel többek között a helyi 

turizmus és vállalkozásfejlesztés élénkítése, a vidékfejlesztési célú 

rendezvények támogatása, illetve a közösségi élet feltételeinek 

javítása.   

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület egy olyan 

bemutató rendezvényt vagy rendezvénysorozatot tervez 

megvalósítani, amely célja a tagtelepüléseinek bemutatása, a 

LEADER Program alapelveit szemléltető, közösségépítő, alulról 

jövő kezdeményezések, jó gyakorlatok és mintaprojektek 

népszerűsítése, illetve a vidékfejlesztési szervezet eddigi 

eredményeinek bemutatása. 

Az Intézkedés keretében támogatható vidékfejlesztési célú 

rendezvények megvalósítása, valamint a rendezvényhez 

kapcsolódó kiadások, melyek lehetnek: kiadványkészítés, 

rendezvény megszervezésének és lebonyolításának költségei, 

illetve rendezvényekhez kapcsolódó eszközök beszerzése.  

 

7.4. Támogatási kritériumok:  

- Kizárólag a teljes HACS területére vonatkozó pályázat támogatható. 

- A teljes költség maximum 10 %-a fordítható rendezvényszervezésre, a teljes 

költség maximum 10 %-a fordítható kiadvány készítésére, illetve a teljes költség 
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maximum 45 %-ából vásárolható eszköz és berendezés. 

- A pályázó a rendezvény megszervezésébe és megvalósításába köteles bevonni a 

HACS területén működő, legalább három szervezetet. A rendezvény 

vonatkozásában köteles együttműködési megállapodásokat kötni az együttműködő 

szervezetek mindegyikével. 

- A pályázat keretében térségi szintű, vidékfejlesztési célú rendezvények 

megvalósítása, rendezvényekhez kapcsolódó rendezvényszervezés, kiadványok 

készítése, eszközök és berendezések vásárlása támogatható. 

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 6 000 000 Ft 

 

7.7. Ügyfélkör: 

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

 

7.8. Támogatható települések köre: 

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, 

Nagykálló (külterülettel), Napkor, Nyíregyháza (külterülettel), Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó. 

 

7.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Rendezvény esetén Programterv benyújtása kötelező. 

Nyilatkozat, hogy a pályázó a rendezvény megvalósulása esetén a rendezvény utolsó napját 

követő 10 napon belül a rendezvény megvalósulását szemléltető fotókkal dokumentált cikket 

jelentet meg a saját honlapján.  

HACS területén működő szervezetektől együttműködési nyilatkozat csatolása kötelező, mely 

tartalmát tekintve az együttműködő felek közötti ellenőrizhető, kölcsönös vállalásokról, 

fellépő biztosításáról, előadások, szakmai konferenciák tartásáról, illetve 
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rendezvényszervezéshez kapcsolódó vállalásokról szól. 

Részletes, valós igényeken alapuló költségvetés benyújtása kötelező. 
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PROJEKT ADATLAP 

 

A Nyírség Vidékfejlesztési LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

 

2.2. HVS cél megjelölése: 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 
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tanulmánykészítés 

marketing 

egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter) 

 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: ……………………Ft  

 

Képviselő neve:       
 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

 

 

Dátum:       

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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PROJEKT ADATLAP 

 

A Nyírség Vidékfejlesztési LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett 

projektjavaslat benyújtásához 

 

 

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy 

esetén a teljes név. 

 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján 

képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). 

 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, 

magánszemély esetén az állandó lakcím. 

 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, 

abban az esetben kell kitölteni.  

 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 

 

Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti 

négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés 

időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

 

Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az 

elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 

 

HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés 

megnevezése. 

 

HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése 

céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. 

 

Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt 

tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett 

tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. 

 

Megvalósítás tervezett helyszíne:  A LEADER HACS illetékességi területén lévő település 

megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztést kívánják megvalósítani. 
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A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve 

program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a 

HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

 

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét fejlesztés és 

a projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 

 

Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 

 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a 

LEADER forrásból igényelt támogatás összege. 

 

Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és 

aláírása. 


