A Nemzetközi és térségek közötti együttműködések megjelenítése azért fontos a Helyi
Fejlesztési Stratégiában, mert a LEADER szervezetek számára hasznos olyan partneri kapcsolatok
kiépítése, hálózatok kialakítása, ami a szakmai feladataik sikeresebb ellátásához, szemléletmódjuk
formálásához elengedhetetlen, valamint a térségen belüli szereplőknek is hozadéka származik belőle
(pl. közös kiadványok készítése, egymás hagyományait népszerűsítő rendezvények szervezése). Az
elmúlt időszak sikeres együttműködéseire alapozva, vagy azokat tovább folytatva a térségek közötti,
a nemzetközi partnerség és kapcsolatok ápolása kiemelkedő szereppel bírhat az akciócsoport sikeres
működésében, ennek fenntartása térségünk egyik fontos feladata lesz a 2014-2020-as tervezési
időszakban.
Összességében elmondható, hogy a cselekvési tervben szereplő intézkedések a
megfogalmazott specifikus célok eléréséhez szükséges beavatkozást szolgálják, amik hozzájárulnak
Dél-borsod vidéki gazdasági potenciáljának erősítéséhez, a vidéki szolgáltatások fejlesztéséhez és a
közösségi élet megerősítéséhez, ezáltal egy „Élhető, versenyképes Dél-borsod” megszületéséhez.

8. Cselekvési terv
8.1 Az intézkedések leírása
1. intézkedés
1.

Intézkedés megnevezése

2.

Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök beszerzése és kisebb volumenű beruházások
támogatása
Specifikus cél

3.

Helyi életminőség javítása a lakossági szolgáltatások fejlesztése és a kismértékű infrastruktúra
fejlesztések által
Indoklás, alátámasztás

4.

A térségben nagyszámú civil szervezet működik aktívan. Jelenlétük fontos szerepet játszik a
közösségépítésben, a helyi hagyományok ápolásában, és megőrzésében. A civil szervezetek munkáját
megnehezíti, hogy önként vállalt feladataikat szűkös költségvetésből látják el. A civil szervezetek számára
kialakított intézkedés a különböző tevékenységet végző (hagyományőrző, kultúra, sport, polgárőr,
faluszépítő, szabadidős, természetvédelemi, esélyegyenlőségi, oktatási), szervezetek eszközbeszerzésére,
infrastrukturális feltételeinek javítására irányul, a közösség érdekében vállalt feladataikhoz
kapcsolódóan. Az intézkedéssel a hátrányos helyzetű csoportok is lehetőséget kapnak tevékenységeik
fejlesztésére.
A támogatható tevékenység területek meghatározása
-

5.

Civil szervezetek feladatellátásához szükséges, tevékenységi körükhöz kapcsolódó gépek, eszközök
beszerzése (önállóan is támogatható).
- Civil szervezetek hagyományőrző tevékenységéhez köthető tradicionális gépek, eszközök beszerzése
(önállóan is támogatható) (pl. népviselet).
- Civil szervezetek feladatellátásaihoz kapcsolódó épületek felújítása, korszerűsítése, kisebb volumenű
infrastrukturális feltételeinek javítása (önállóan nem, csak a tevékenységhez kapcsolódó eszközök
beszerzésével együtt támogatott, új épület építése nem támogatott).
Kiegészítő jelleg, lehatárolás
a., két intézkedés közötti lehatárolás
Jelen intézkedés célja a civil szervezetek közvetlen támogatása, mely más Operatív Programokban csak a
nagyobb volumenű beruházások tekintetében jelenik meg. A térségben nagyszámú civil szervezet
működik aktívan, feladatellátásuk azonban nehézkes az alacsony forrásuk miatt. Nagyobb volumenű
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beruházásokhoz nincs forrásuk, így indokolt a kisebb összegű, együttműködésen alapuló intézkedés
meghirdetése.
b., hozzáadott érték, amely a HFS-en keresztül történő támogatással jön létre
A helyi civil szervezetek működési feltételeinek javítása által hatékonyabban és eredményesebben tudják
vállalt feladataikat ellátni. A helyi közösségek életében motivációs szerepet töltenek be, tevékenységük
hatására javul a helyi lakosság életminősége, a civil helyi közösségek erősödnek, együttműködésük javul.
Összefoglalva:

6.

A civil szervezetek támogatása fontos feladat, mert aktív tevékenységükkel hozzájárulnak a vidéki
közösség fejlesztéséhez, a hagyományok ápolásához, a helyi identitástudat erősítéséhez.
A jogosultak köre
A jogosultak típusa alapján: A Dél-borsodi Akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező nonprofit szervezetek.
A jogosult települések: A Dél-borsodi Akciócsoport 37 települése.

7.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
a) alapjogosultsági kritériumok
- A pályázó vállalja, hogy a támogatásból beszerzett eszközöket a megvalósulás helye szerinti
település székhelyén vagy telephelyén tárolja és használja az üzemeltetési időszakban.
- A pályázó vállalja, hogy együttműködik a települési önkormányzattal vagy legalább egy
települési/térségi civil szervezettel.
- Egy pályázó egy támogatási időszakban egyszer támogatható az adott intézkedésből.
b) rangsorolást segítő kiválasztási kritériumok
-

8.

A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014
(XI.26.) Korm. rendelet alapján.
- Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, 50
évnél idősebbek, 25 év alatti pályakezdők, nők, gyermekek).
- Előnyt jelent a fejlesztések kivitelezésénél és eszközök beszerzésénél helyi vagy térségi vállalkozó
bevonása.
- Együttműködések száma (alapjogosultságon felül)
Tervezett forrás
67.000.000 Ft
a.,
az
adott
beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „fejlesztendő” és
b., a támogatás aránya
„komplex programmal fejlesztendő” kategóriába sorolt járáshoz
tartozó település és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
szerint fejlesztendő besorolásba tartozó település esetén a
maximális támogatási intenzitás:
nonprofit szervezet: 95%
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó és a 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet szerint kedvezményezett besorolásba tartozó
település esetén a maximális támogatási intenzitás:
nonprofit szervezet: 85 %
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt”
kategóriába tartozó járásban lévő település esetén a maximális
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támogatási intenzitás:
nonprofit szervezet: 75%

9.
10.

c., a projektméret korlátai

200.000-2.000.000 Ft.

d., a támogatás módja

Hagyományos vagy egyszerűsített

A
megvalósítás
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

tervezett 2016. II. félév; 2017. II. félév
33 - 35 db

a., A támogatott projektek száma
(db)
b., A támogatott kedvezményezettek Nonprofit szervezetek: 33 - 35 db
száma típus alapján megbontva

2. intézkedés
1.

Intézkedés megnevezése

2.

Sport-és szabadidős célú kis sportpályák létrehozása és fejlesztése
Specifikus cél

3.

Helyi életminőség javítása a lakossági szolgáltatások fejlesztése és a civil szervezetek megerősítése által
Indoklás, alátámasztás

4.

A 2007-2013-as időszakban a III. tengely Falumegújítás jogcíme és a LEADER Szabadidős és kulturális
tevékenységeknek helyet adó közösségi terek kialakítása, fejlesztése intézkedés lehetőséget biztosított a
települések önkormányzatainak és civil szervezeteinek településképi beruházások, sportpályák,
játszóterek, parkok, művelődési házak, közösségi klubok kialakítására és felújítására. Továbbra is igény
van szabadidős és közösségi terek létrehozására, mely minden korosztály számára elérhető, kulturált
körülmények közötti, aktív szabadidős sportolási tevékenységet biztosít. Megfelelő települési
lehatárolással, az intézkedés révén a sportpályák kialakítása hozzájárul a vidéki életminőség javításához,
az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtéséhez. Az intézkedés
települési önkormányzatok számára biztosít beruházási jellegű fejlesztéseket és eszközbeszerzést.
A támogatható tevékenység területek meghatározása

5.

A település lakosságának aktív szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó kis sportpályák (pl. kültéri fitness
pálya, labdarúgó, kézilabda, kosárlabda, röplabda, teniszpálya, futópálya) kialakítása, sporteszközök
beszerzése, kismértékű infrastruktúrafejlesztés (Új sportöltöző építése nem támogatható).
- Műfüves sportpálya nem támogatható.
Kis sportpálya: olyan pálya, amely a 22x43 m területet nem haladja meg.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás
-

a., két intézkedés közötti lehatárolás
A Vidékfejlesztési Program 7.4.1. és a 7.4.2. intézkedése számos lehetőséget kínál az önkormányzatok és
civil szervezetek részére településképet meghatározó épületek külső felújítására, valamint az 1000 fő
alatti településeken támogatást biztosít többfunkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztésére,
energetikai korszerűsítésére. Az elmúlt időszakban a Falumegújítás jogcím keretében 11 településen
került sor sportpálya megvalósítására. Jelen intézkedés azokon a településeken támogatja a sportpályák
létrehozását, ahol az ilyen jellegű tevékenységek végzésére alkalmas területtel nem rendelkeznek, vagy
elhanyagolt a terület. Ez a LEADER forrás a VP 7.4.1. és a 7.4.2. kiegészítő forrásaként működik. Más
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operatív programoktól nem volt szükséges a lehatárolás.
b., hozzáadott érték, amely a HFS-en keresztül történő támogatással jön létre
A fejlesztés során a helyi lakosság igényeit kiszolgáló, szabadidős és kulturális tevékenységeknek helyet
adó szabadtéri közösségi terek kerülnek kialakításra, mely során a településhez való tartozás erősítése
várható, valamint hozzájárul a rendezett, esztétikus településkép biztosításához. Az adott intézkedés
során a kis sportpályák kialakításaként az iskoláskorú gyermekek oktatás-nevelésbe való bevonása, a
testnevelés órák változatosabbá tételének biztosítása hozzáadott értékként jelenik meg.
Összefoglalva:

6.

A kültéri szabadidősport tevékenységeknek helyet adó sportpályák kialakítása lehetőséget teremt a vidéki
élet minőségének a javítására, az egészség hosszú távú megőrzésére, a közösség szabadidejének aktív,
kulturált és tartalmas idejének eltöltésére.
A jogosultak köre
A jogosultak típusa alapján:
Települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat
A jogosult települések:
A 2007-2013-as uniós időszakban sportcélú fejlesztések nem valósultak meg az adott településeken EMVA
forrásból:

7.

Mezőcsát, Tiszatarján, Tiszakeszi, Ároktő, Igrici, Gelej, Ónod, Berzék, Köröm, Sajóhídvég, Hejőkürt,
Hejőszalonta, Hejőpapi, Kiscsécs, Hejőkeresztúr, Sajóörös, Oszlár, Tiszapalkonya, Kesznyéten, Girincs,
Nemesbikk, Csincse, Négyes, Mezőnyárád, Egerlövő, Hejőbába
A kiválasztási kritériumok, alapelvek
a.
-

Egy pályázó egy támogatási időszakban csak egyszer támogatható az adott intézkedésből.
A pályázó együttműködik legalább egy helyi civil szervezettel vagy oktatási intézménnyel a
megvalósult fejlesztés üzemeltetési időszakában.
b.

8.

alapjogosultsági kritériumok

rangsorolást segítő kiválasztási kritériumok

- Együttműködések száma (alapjogosultságon felül).
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján.
- Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, 50 évnél
idősebbek, 25 év alatti pályakezdők, nők, gyermekek)
- A fejlesztést követően bevezetett új sportszolgáltatások száma.
Tervezett forrás
45.000.000 Ft
a.,
az
adott
beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „fejlesztendő” és
b., a támogatás aránya
„komplex programmal fejlesztendő” kategóriába sorolt járáshoz
tartozó település és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
szerint fejlesztendő besorolásba tartozó település esetén a
maximális támogatási intenzitás:
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat: 95%
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „kedvezményezett”
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kategóriába sorolt járáshoz tartozó és a 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet szerint kedvezményezett besorolásba tartozó
település esetén a maximális támogatási intenzitás:
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat: 85%
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt”
kategóriába tartozó járásban lévő település esetén a maximális
támogatási intenzitás:
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat: 75 %

9.
10.

c., a projektméret korlátai

1.000.000 Ft – 5.000.000 Ft

d., a támogatás módja

Hagyományos vagy egyszerűsített

A
megvalósítás
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

tervezett 2016.II. félév; 2017. II. félév
9-12 db

a., A támogatott projektek száma
(db)
b., A támogatott kedvezményezettek Települési önkormányzat: 8-10 db
száma típus alapján megbontva
Nemzetiségi önkormányzat: 1-2 db

3. intézkedés
1.

Intézkedés megnevezése

2.

Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, partneri kapcsolataik erősítése
Specifikus cél

3.

A helyi gazdaság megerősítése a mikrovállalkozások fejlesztése és az alternatív jövedelemszerzési
lehetőségek támogatása által
Indoklás, alátámasztás

4.

Az akciócsoport területén egyik legjelentősebb probléma a munkahelyek hiánya és az ebből adódó magas
munkanélküliség. A 2013-as Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában szereplő gazdaságfejlesztési intézkedések
leginkább munkahelymegtartáshoz járultak hozzá, munkahelyteremtő hatása nem volt számottevő. Az
EMVA III. tengely Mikrovállalkozások fejlesztése és ösztönzése jogcím esetében települési korlátozás
miatt Mezőcsát és Mezőkeresztes városokban működő vállalkozások nem pályázhattak, ami szintén
csökkentette az új munkahelyek létrehozását. A térségben működő vállalkozások tőkeszegények, az új
vállalkozások indítása hasonló okból nehézkes. A mikrovállalkozások megerősítésével, új
mikrovállalkozások indításával nemcsak a munkanélküliség csökkenthető, hanem a lakosság helyben
tartásában is fontos szerepet játszhat. Az új fejlesztésekkel új szolgáltatások indulhatnak, új termékek
kerülhetnek előállításra, ami további piaci lehetőségeket nyithat meg, bevétel növekedést
eredményezhet.
A támogatható tevékenység területek meghatározása
- Meglévő épület(ek) korszerűsítése, bővítése, új könnyűszerkezetes épület építése, fejlesztéshez
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, kiépítése, tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök, beszerzése,
szabványok bevezetése.
- A vállalkozási tevékenység népszerűsítéséhez szükséges marketing tevékenység támogatása. Az igényelt
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5.

támogatási összeg legalább 2 %-át, legfeljebb 5%-át marketing költség teszi ki (önállóan nem
támogatható).
- Épületkorszerűsítés, bővítés, infrastruktúra önállóan nem támogatható, csak tevékenységhez
kapcsolódó eszköz, gép beszerzésével együtt.
- Eszköz, gép beszerzés önállóan is támogatható.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás
a., két intézkedés közötti lehatárolás
Lehatárolás GINOP-tól: Jelen intézkedés szorosan kapcsolódik a GINOP mikro-, kis- és középvállalkozás
fejlesztéshez, azon mikrovállalkozásokat támogatja, akik kisebb mértékű támogatást kívánnak
fejlesztésükhöz igényelni.
Jelen forrásból csak és kizárólag a mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, (ahol az éves foglalkoztatotti
létszám, statisztikai létszám a 9 főt nem haladja meg) támogathatók, valamint azok a természetes
személyek, akik vállalják, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásáig egyéni vállalkozóként
nyilvántartásba vetetik magukat (új vállalkozások indítása). Azon ügyfelek támogathatók, amelyek más
vállalkozással/vállalkozásokkal együttműködést valósítanak meg.
Lehatárolás VP más intézkedésétől:
- Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások pályázhatnak, ahol a mezőgazdaságból származó árbevétel az
éves árbevétel 50%-át nem haladja meg.
-VP 6.2 intézkedéstől: Azon vállalkozások pályázhatnak, akik vállalják, hogy együttműködnek más térségi
vállalkozással/vállalkozásokkal.
Nem szerezhetőek be mezőgazdasági tevékenységekhez köthető gépek, eszközök, mezőgazdasági
tevékenységek nem támogathatóak.
Lehatárolás TOP-tól : Alacsony összegű pályázatok, mikrovállalkozások (max. 9 fő), egyéni vállalkozók,
természetes személyek részére.
b., hozzáadott érték, amely a HFS-en keresztül történő támogatással jön létre
A SWOT analízis kitér arra, hogy a vállalkozások indításának ösztönzésével és működő mikrovállalkozások
szolgáltatásfejlesztési és együttműködési lehetőségek biztosításával versenyképesebbé válhatnak a
térségben, ami hozzájárul a vállalkozásuk megerősödéséhez, piaci lehetőségük bővüléséhez, a jövedelmük
növekedéséhez. Minden esetben elvárt a meglévő munkahelyek megőrzése.
Összefoglalva:

6.

Adott fejlesztések Leader-ben való támogatását indokolja, hogy kisebb támogatásigényű fejlesztésekről
van szó, amelyek nem érik el a GINOP támogatások minimum összegét. A GINOP a legalább egy lezárt
üzleti évvel rendelkező mikro-, kis-, és középvállalkozásokat támogatja, a Leader-ben indokolt az induló
vállalkozások támogatása (önfoglalkoztatás növekedése, új munkahely létrehozása).
A jogosultak köre
A jogosultak típusa alapján:
Mikrovállalkozások, természetes személyek (első kifizetési kérelem benyújtásáig egyéni vállalkozóvá kell
válniuk)
A jogosult települések: A Dél-borsodi Akciócsoport 37 települése.

7.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
a) alapjogosultsági kritériumok
- a kérelmező fejlesztéssel érintett tevékenységről a megvalósulást követően információkat szolgáltat a
DBLE HACS részére a térségi vállalkozásokat bemutató tematikus adatbázisban való szerepeltetés céljából
- A kérelmező a projekt keretében marketing tevékenységet valósít meg, melynek költsége a projekt teljes
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tervezett költségének legalább 2%-a, legfeljebb 5%-a. A marketing tevékenység önállóan nem
támogatható.
- A pályázó együttműködik legalább egy, a településen/térségben lévő vállalkozóval, aminek keretén belül
közös marketing kiadványt jelentet meg vagy közös honlapot készíttet.
- Egy pályázó egy támogatási időszakban csak egyszer támogatható az adott intézkedésből.
b) rangsorolást segítő kiválasztási kritériumok
- Üzleti terv
- Új innovatív technológia/technika bevezetése, amely új termékeket eredményez
- Új hiánypótló szolgáltatás bevezetése
- Környezetkímélő technika / technológia / gép/ eszköz bevezetése, beszerzése
- Munkahelyet őriz meg vagy induló vállalkozást generál
- Új terméket hoz létre
- Hozzájárul a térség helyi sajátosságaihoz (térség erőforrásaira épülő termékek és szolgáltatások)
- Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, 50 évnél
idősebbek, 25 év alatti pályakezdők, nők.)
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján.

- Együttműködések száma (alapjogosultságon felül).
8.

Tervezett forrás

140.350.000 Ft

a.,
az
adott
beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „fejlesztendő” és
b., a támogatás aránya
„komplex programmal fejlesztendő” kategóriába sorolt járáshoz
tartozó település és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
szerint fejlesztendő besorolásba tartozó település esetén a
maximális támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 70%
természetes személy: 70%
290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „kedvezményezett”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó és a 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet szerint kedvezményezett besorolásba tartozó
település esetén a maximális támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 60%
természetes személy: 60%
290/2014 (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „nem besorolt”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó település esetén a maximális
támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 50%
természetes személy: 50%

9.
10.

c., a projektméret korlátai

500.000 Ft-10.000.000 Ft

d., a támogatás módját

Hagyományos vagy egyszerűsített

A
megvalósítás
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

tervezett 2016.II. félév,2017.II.félév
17-20 db

a., A támogatott projektek száma (db)
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b., A támogatott kedvezményezettek
száma típus alapján megbontva

mikrovállalkozás: 15-17db
természetes személy: 2-3 db
4. intézkedés

1.

Intézkedés megnevezése

2.

Élelmiszer alapanyagú helyi termékek, hagyományos kézműves- és népművészeti termékek előállításának,
piacra jutásának támogatása
Specifikus cél

3.

A helyi gazdaság megerősítése a mikrovállalkozások fejlesztése és az alternatív jövedelemszerzési
lehetőségek támogatása által
Indoklás, alátámasztás

4.

Az akcióterület több településén ápolnak kézműves- és népművészeti (Pl. tiszadorogmai vesszőfonás,
tiszavalki gyékénykötés, szentistváni matyó) hagyományokat, továbbá a térségben elszórtan
tevékenykednek hagyományos mesterségek művelői, népművészi igényű kézműves munkák előállítói. A
térség agrárius jellegéből adódóan kiválóak az adottságok az élelmiszer alapanyagú helyi termékek
előállítására, hiszen a jó minőségű alapanyagok rendelkezésre állnak. A helyi termékek előállításának,
piaci megjelenésének egyrészt gazdasági (vállalkozásfejlesztés), másrészt szociális (hátrányos helyzetű
csoportok bevonása) hatása is lehet a térségünkre.
A támogatható tevékenység területek meghatározása

5.

- meglévő épület korszerűsítése, bővítése, felújítása
- fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
- élelmiszer alapanyagú helyi termékek előállításához kapcsolódóan az alapanyagok feldolgozásának és a
kész termékek csomagolásának technológia fejlesztése
-támogatható termékkategória élelmiszer alapanyagú helyi termékek előállítása esetén: feldolgozott
annex1 termék
- a megfelelő időben történő piacra juttatást lehetővé tevő tároló helyiség kialakítása
- helyi hagyományos kézműves-és népművészeti termékek előállításának technológiai fejlesztése
- helyi termékek bemutatását, népszerűsítését szolgáló infrastruktúra, bemutatótér kialakítása
- értékesítési csatornák kiépítésének keretében korszerű és hatékony marketingeszközök alkalmazása
- a tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése
Helyi termék fogalma: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított
termék, vagy a LEADER HACS által helyi termékként meghatározott hagyományos termék.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás
a., két intézkedés közötti lehatárolás
VP nem LEADER forrása támogatja a mezőgazdasági alapanyagok megtermelését, és termelői piacok
kialakítását, a LEADER lehetővé teszi az annex1 termék feldolgozást, értékesítés előkészítését.
Lehatárolás
- a VP 4.2 intézkedésétől: a LEADER intézkedés az Annex 1 termékek feldolgozását támogatja, míg a VP
4.2 az Annex 1 termékek előállítását.
- a VP 6.2 intézkedésétől: a LEADER intézkedés az 500.000 Ft-10.000.000 Ft közötti kisebb, annex1
feldolgozására irányuló projekteket támogatja.
- a VP 6.3 intézkedésétől: A LEADER intézkedésből csak olyan mikrovállalkozásnak minősülő
mezőgazdasági termelő támogatható, akinek mezőgazdasági termelő potenciálja 3000€ STÉ alatt van.
- a VP 6.4 intézkedésétől: a LEADER intézkedés olyan mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági
termelőt támogat, akinek mezőgazdasági termelésből származó jövedelme 50% alatt van.
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- a LEADER intézkedés olyan helyi termék előállítókat támogat, melyek vállalják az együttműködést más
helyi termék előállítóval/előállítókkal vagy turisztikai szolgáltatóval/szolgáltatókkal.
GINOP nagyméretű projekteket támogat, amelyek nem helyi termékekre vonatkoznak, itt a LEADER
kiegészítő forrásként jelenik meg a helyi termelők támogatásával.
TOP nem tartalmaz helyi termelők támogatására vonatkozó kiírásokat, itt is kiegészítő jellegű lehet a
vállalkozások támogatása szempontjából.
b., hozzáadott érték, amely a HFS-en keresztül történő támogatással jön létre
Az intézkedés kapcsolódik a térségünkben induló REL (Rövid Ellátási Lánc) programhoz, annak
kiegészítőjeként jelentkezik. Együttműködés helyi termelők között (közös értékesítési csatornák,
marketing erősítése, REL szereplőkkel együttműködés).
Összefoglalva:

6.

Cél a helyi termelők segítése a termék előállításban, a piacra jutásában, az együttműködésük
erősítésében.
A jogosultak köre
A jogosultak típusa alapján:
mikrovállalkozás, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, szociális szövetkezet,
természetes személy
A jogosult települések: A Dél-borsodi Akciócsoport 37 települése.

7.

A kiválasztási kritériumok, alapelvek
a) alapjogosultsági kritériumok
-

-

-

-

Együttműködés legalább egy helyi szállásadóval, vagy turisztikai szolgáltatóval ahol a szállásadó
vállalja a termék elhelyezést, a termelő biztosítja a vásárlási lehetőséget valamint az érdeklődők
számára működési helyén a termék elkészítésének, előállítási módjának bemutatását,
megismertetését.
Együttműködés legalább egy térségi helyi termék előállítóval (együttműködési megállapodás
szükséges – a fenntartási időszakra).
A pályázó vállalja, hogy a fejlesztést megvalósítását követő egy éven belül legalább 3 települési vagy
térségi rendezvényen megjelenik termékével.
A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés befejezését követő három hónapon belül egy alkalommal nyílt
napot szervez, ahol az érdeklődőknek bemutatja a termék előállítását, elkészítését a működési
helyén. A nyílt napot a megrendezése előtt legalább 15 nappal a HACS honlapján közzé teszi (a
közzététel ingyenes).
A kérelmező köteles a fejlesztéssel érintett tevékenységről a megvalósulást követően információkat
szolgáltatni a DBLE HACS részére a „Dél-Borsod Éléskamrája” adatbázisban való szerepeltetés céljából.
A kérelmező a projekt keretében marketing tevékenységet valósít meg, melynek költsége a projekt
teljes tervezett költségének legalább 2%-a, legfeljebb 5%-a. A marketing tevékenység önállóan nem
támogatható.
Olyan ügyfél támogatható, akinek a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele az 50%-ot
nem haladja meg.
A LEADER intézkedésből csak olyan mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő
támogatható, akinek mezőgazdasági termelő potenciálja 3000 € STÉ alatt van.
b) rangsorolást segítő kiválasztási kritériumok

-

Kapcsolódás REL együttműködéshez.
Környezetkímélő technológia / technika / gép / eszköz beszerzése, bevezetése.
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-

8.

Új terméket hoz létre
Munkahelyet teremt vagy munkahelyet őriz meg
Üzleti terv
Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, 50 évnél
idősebbek, 25 év alatti pályakezdők, nők.)
- Együttműködések száma (alapjogosultságon felül)
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján.
Tervezett forrás
100.000.000 Ft
a.,
az
adott
beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „fejlesztendő” és
b., a támogatás aránya
„komplex programmal fejlesztendő” kategóriába sorolt járáshoz
tartozó település és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
szerint fejlesztendő besorolásba tartozó település esetén a
maximális támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 70 %
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő: 70%
szociális szövetkezet: 70%
természetes személy: 70 %
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „kedvezményezett”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó és a 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet szerint kedvezményezett besorolásba tartozó
település esetén a maximális támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 60 %
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő: 60%
szociális szövetkezet: 60%
természetes személy: 60 %

9.
10.

c., a projektméret korlátai

290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „nem besorolt”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó település esetén a maximális
támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 50 %
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő: 50%
szociális szövetkezet: 50%
természetes személy: 50 %
500.000 Ft- 10.000.000 Ft

d., a támogatás módja

Hagyományos vagy egyszerűsített

A
megvalósítás
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

tervezett 2016.II. félév,2017.II.félév
15-18 db

a., A támogatott projektek száma
(db)
b., A támogatott kedvezményezettek mikrovállalkozás: 9-10 db
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő: 2-3 db
száma típus alapján megbontva
természetes személy: 3-4 db
szociális szövetkezet: 1 db
46

5. intézkedés
1.

Intézkedés megnevezése

2.

Új falusi- és egyéb szálláshelyek kialakítása, meglévő falusi- és egyéb szálláshelyek szolgáltatásbővítése,
minőségi fejlesztését célzó beruházások és egyéb turisztikai szolgáltatásfejlesztések, továbbá ezekhez
kapcsolódó marketing tevékenységek támogatása
Specifikus cél

3.

A helyi gazdaság megerősítése a vállalkozások fejlesztése és az alternatív jövedelemszerzési lehetőségek
támogatása által
Indoklás, alátámasztás

4.

Az akcióterület legfőbb természeti adottsága a Tisza, ami kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik. A
Tisza, a Tisza-tó, Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet valamint a Mezőcsáti Termálfürdő a legjelentősebb
vonzerők, ezeknek köszönhetően a falusi- természetjáró- vízi- kerékpáros- és horgászturizmus több
településen egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ezt az erősséget kihasználva az elmúlt ciklusban a Tiszai
vonalon és a Mezőség településein több 4 napraforgós ill. alacsonyabb komfortfokozatú vendégházak
létesültek, elkészültek különféle turisztikai attrakciók is. A Társadalmi és Operatív Program által kínált
megyei-térségi léptékű turisztikai attrakciókhoz (pl. kerékpáros turisztikai útvonalakra) vagy a Bejárható
Magyarország Programhoz való kapcsolódás révén a Vidékfejlesztési Program a kisebb turisztikai
szolgáltatókat tudja megszólítani, ezáltal a támogatott fejlesztések hozadékaként nő a dél-borsodi
térségben eltöltött vendégéjszakák száma, a turisztikai szektorban érintett magánszemélyek és
vállalkozások bevétele. Az intézkedés eredményeként bővül a turisták által helyben elérhető
szolgáltatások palettája, az ágazatban érintett szolgáltatók közötti operatív együttműködéseknek
köszönhetően komplex turisztikai termékek jönnek létre.
A támogatható tevékenység területek meghatározása
-

5.

1. célterület: meglévő, működő falusi szálláshely, egyéb szálláshely szolgáltatás épületének
korszerűsítése, felújítása, bővítése (falusi szálláshely esetén 4 napraforgós, egyéb szálláshelynél
legalább 3 koronás minősítés elérése)
- 2. célterület: új falusi szálláshely, egyéb szálláshely szolgáltatás esetén meglévő épület felújítás,
korszerűsítés, bővítés (falusi szálláshely esetén legalább 3 napraforgós, egyéb szálláshelynél legalább
2 koronás minősítés elérése)
- 3. célterület: szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatások (falusi vendégasztal, horgász-,
vadász-, kerékpáros-, vízi-, ökoturisztikai szolgáltatások) kialakítása
Mindhárom célterület esetén:
- szálláshelyhez, szolgáltatáshoz köthető kisléptékű infrastruktúra kialakítása, korszerűsítése (önállóan
nem csak eszköz és gép beszerzéssel)
- szálláshelyhez, szolgáltatáshoz köthető eszközök, gépek beszerzése (meglévő szálláshelyek,
szálláshelyhez nem kötődő szolgáltatások esetén önállóan is támogatható)
Kiegészítő jelleg, lehatárolás
a., két intézkedés közötti lehatárolás
A VP – ben szálláshely és turisztikához köthető fejlesztések a VP-6.4.1 (Nem mezőgazdasági
tevékenységek fejlesztése) intézkedésben jelennek meg. A VP ezen intézkedése a mikrovállalkozásnak
minősülő mezőgazdasági termelőt támogatja, így ez a jogosultsági kör LEADER-ből nem támogatható. A
VP-16.3.1 (Kis gazdasági szereplők együttműködései) pedig legalább 5 tagú csoportot támogat, ahol 47

többek között - összehangolt turisztikai fejlesztések valósíthatók meg. Ehhez az intézkedéshez
kiegészítőként kapcsolódhat a LEADER forrás.
GINOP esetében nagyméretű turisztikai beruházások, attrakciók támogathatóak, a LEADER forrás a
kisméretű falusi turizmushoz köthető szálláshelyeket és szolgáltatásokat kívánja támogatni, mintegy
kiegészítve a GINOP forrást. TOP esetében szintén inkább a nagyméretű turisztikai attrakciók és
együttműködések jellemzőek, itt a LEADER forrás kiegészítőként szolgál, alacsonyabb összegen való,
együttműködésen alapuló fejlesztéseket támogat. EFOP –ban nem jelennek meg szálláshelyfejlesztések,
ezzel a programmal itt nincs kapcsolódási pont.
b., hozzáadott érték, amely a HFS-en keresztül történő támogatással jön létre
A helyi termelőkkel való együttműködés pluszszolgáltatás a pályázóknak, valamint jó lehetőség a
termelőknek a bemutatkozásra és termékértékesítésre, forgalomnövekedésre, tevékenységük szélesebb
körben való megismertetésére az érdeklődők számára. A közös marketingtevékenység, mikrotérségi
turisztikai hálózat (együttműködés turisztikai szakmai szervezetekkel) kialakításának lehetősége növelni
fogja a térség ismertségét, látogatottságát, a vendégéjszakák számát, ezáltal a térség gazdasági szereplői
(vendéglátósok, turisztikai szolgáltatók, őstermelők, helyi termék előállítók) erősödnek.
Összefoglalva:

6.

Az intézkedés a térség adottságaira, az érintett gazdasági szereplők együttműködésére épülő turisztikai
fejlesztéseket (szálláshely és/vagy szolgáltatásfejlesztés) támogatja, ráépülve a más programokból
támogatható turisztikai attrakciókra, azokat kiegészítve jelenik meg.
A jogosultak köre
A jogosultak típusa alapján:
Természetes személyek, önálló tevékenységet végző magánszemélyek, mikrovállalkozások

7.

A jogosult települések: A Dél-borsodi Akciócsoport 37 települése.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek
a) alapjogosultsági kritériumok
-

-

-

-

-

Induló szálláshelyek esetén legalább 3 turisztikai szolgáltatás biztosítása, melyek közül kettő a
szálláshely saját szolgáltatásaként jelenik meg.
Meglévő, működő szálláshely fejlesztése legalább még egy új szolgáltatás (saját vagy
együttműködésben végzett) kialakításával, fejlesztésével (pl.: agro-horgász-lovas-kerékpárosgasztronómiai turisztikai) - együtt jelenik meg a kérelemben.
A projekt teljes költségének legalább 2%-át, legfeljebb 5 %-át marketing tevékenységre köteles
fordítani a pályázó.
Mind a három célterület esetén együttműködés a településről/térségből legalább 3 turisztikai
szolgáltatóval és legalább 2 helyi termék előállítóval. (Együttműködési megállapodás szükséges a
fenntartási időszakra).
Az ügyfél a kérelemben foglalt fejlesztést a megvalósulást követően 3 hónapon belül nyílt nap
keretében bemutatja, erről 15 nappal korábban a DBLE HACS-ot írásban tájékoztatni köteles.
Mindhárom célterület esetén a kérelmező igazolni köteles a fejlesztéssel létrejött tevékenységhez
kapcsolódó szakmai szervezetnél meglévő tagságát, vagy a szakmai szervezet igazolását a belépési
szándék befogadásáról.
A kérelmező köteles a fejlesztéssel érintett tevékenységről a megvalósulást követően információkat
szolgáltatni a DBLE HACS részére a térség turisztikai szolgáltatásait bemutató tematikus adatbázisban
való szerepeltetés céljából.
Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy alkalommal támogatható az intézkedésből.
Egy településről egy célterületen belül maximum 2 pályázat támogatható.
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b) rangsorolást segítő kiválasztási kritériumok
-

8.

Környezetkímélő technológia / technika / gép / eszköz beszerzése, bevezetése.
„Infosarok ” létrehozása, ahol térségünk bemutatható értékei, a turisztikai szolgáltatók, helyi
termékesek információi jelennek meg.
- Munkahelyet teremt vagy munkahelyet őriz meg
- Üzleti terv
- Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, 50 évnél
idősebbek, 25 év alatti pályakezdők, nők.)
- Együttműködések száma (alapjogosultságon felül)
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján.
Tervezett forrás
115.000.000 Ft
a.,
az
adott
beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
Mindhárom célterület esetén:
b., a támogatás aránya
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „fejlesztendő” és
„komplex programmal fejlesztendő” kategóriába sorolt járáshoz
tartozó település és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
szerint fejlesztendő besorolásba tartozó település esetén a
maximális támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 70 %
önálló tevékenységet végző magánszemély: 70 %
természetes személy: 70 %
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „kedvezményezett”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó és a 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet szerint kedvezményezett besorolásba tartozó
település esetén a maximális támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 60 %
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő: 60%
önálló tevékenységet végző magánszemély: 60 %
természetes személy: 60 %
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „nem besorolt”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó település esetén a maximális
támogatási intenzitás:
mikrovállalkozás: 50 %
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő: 50%
önálló tevékenységet végző magánszemély: 50 %
természetes személy: 50 %
c., a projektméret korlátai

- meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése esetén (1.
célterület):
1.000.000-5.000.000 Ft
- új szálláshely és szolgáltatás kialakítása esetén (2. célterület):
1.000.000-10.000.000 Ft
- szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatások kialakítása
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esetén (3. célterület):
250.000- 5.000.000 Ft
d., a támogatás módja
9.
10.

A
megvalósítás
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

Hagyományos vagy egyszerűsített
tervezett 2016.II. félév,2017.II.félév

a., A támogatott projektek száma (db)
b., A támogatott kedvezményezettek
száma típus alapján megbontva

18-22db
mikrovállalkozás: 10-12 db
önálló tevékenységet végző magánszemély: 3db
természetes személy: 5- 7 db

6. intézkedés
1.

Intézkedés megnevezése

2.

Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító
rendezvények, fesztiválok, kiállítások és ifjúsági táborok megrendezésének támogatása
Specifikus cél

3.

Települési szintű és térségi kapcsolati hálók kialakulásának elősegítése és helyi identitástudat erősítése
Indoklás, alátámasztás

4.

A Dél-borsodi LEADER Akciócsoport területén az elmúlt időszakban LEADER forrásból támogatásban
részesült számos olyan turisztikai vonzatú, hagyományőrző és kulturális rendezvény, amelyek nemcsak
egy átlagos rendezvénynek minősültek, hanem meghatározott kritériumok mentén „LEADER szerűvé”
váltak. Ezeken a rendezvényeken a helyi termék előállítók, kézműves és népművész alkotók, a térségben
működő hagyományőrző csoportok kaptak bemutatkozási lehetőséget, ezzel is a térségek közötti és a
szférák közötti kapcsolati hálókat, együttműködéseiket erősítve. Számos közösségi rendezvény (leginkább
gasztrokulturális rendezvények) a LEADER forrás hatására indult el illetve fejlődött tovább, erősítve a
közösségi térségi kapcsolatokat az egyes szférák között. A közösség részéről továbbra is igény van arra,
hogy LEADER forrásból támogatást kapjanak ezen közösségi kezdeményezések megszervezésére és
lebonyolítására.
A támogatható tevékenység területek meghatározása
Rendezvények, fesztiválok megszervezésének és lebonyolításának támogatása (1. célterület):
- Rendezvények, fesztiválok technikai hátterét biztosító kisléptékű infrastruktúra fejlesztések (pl.
tereprendezés, elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése)
- Rendezvények, fesztiválok megvalósításához kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (max. a
rendezvény összköltségének 10%)
- Konferencia önállóan nem, csak a rendezvény keretén belül, annak programelemeként támogatható.
- Étkezés, ellátás költsége (max. a rendezvény összköltségének 10%-a)
- Rendezvényhez, fesztiválhoz szükséges eszközök bérlése (hangosítás, kivetítés, színpad technika)
- Rendezvényhez, fesztiválhoz kapcsolódó marketing tevékenység (max. a rendezvény összköltségének 5
%-a)
- Fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak
- Rendezvény jogvédelmi díjak
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Kiállítások előkészítésének és megnyitó rendezvényének támogatása (2. célterület)
-

Kiállító terem bérleti díja
Vendéglátás támogatása
Marketing tevékenység
Előadók, fellépők díjazása
Táborok megszervezésének és lebonyolításának támogatása (3. célterület)

5.

- A táborozáshoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
- Szállás költsége
- Étkezés költsége
- Foglalkozások lebonyolításához tartozó anyagköltség
- Kirándulás útiköltsége
- Belépői díjak
- Felügyeleti díjak, szakmai oktató (pl. túravezető, helyi termék előállító, stb.) díjazása
- Táborozáshoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés
Kiegészítő jelleg, lehatárolás
a., két intézkedés közötti lehatárolás
Rendezvények megvalósítására közvetlenül nem lehet pályázni a VP, TOP, GINOP, EFOP esetében. A
LEADER eddig is biztosított forrást a térségben turisztikai vonzatú nagyrendezvények, valamint kapcsolati
hálók erősítését szolgáló, közösségépítő rendezvények megrendezésére, amely nemcsak a településen
élőket, hanem a térségi szereplőket is közelebb tudta hozni egymáshoz, valamelyest gazdaságélénkítő
hatással is bírtak. Ezt a célt kívánja tovább szolgálni a LEADER adott intézkedése, amely lehetőséget nyújt
a hagyományok megőrzésére, kultúra ápolására, identitás tudat erősítésére, közösség erősítésére, a helyi
termelők és helyi/térségi fellépő csoportok bemutatkozására.
b., hozzáadott érték ,amely a HFS-en keresztül történő támogatással jön létre
Az intézkedés hozzáadott értékeként a hagyományőrzés, kultúra ápolása, közösségi szemléletet élénkítő
hatás, az identitás tudat erősítése, a térség ifjúságának szemléletformálása valamint az együttműködések
erősítése jelenik meg.
Összefoglalva:

6.

A térség bővelkedik élő kézműves és népművészeti hagyományokban, a hagyományőrző civil szervezetek
aktív közösségi összefogással erősítik a lakosságban a településekhez kötődő identitást. Egy operatív
program sem támogatja az ilyen típusú kezdeményezések megvalósítását alacsony összegen, ezért a
LEADER intézkedés a helyi értékmegőrzés és az együttműködésekre alapozott, gazdaságélénkítő hatással
is bíró rendezvények, fesztiválok, kiállítások, ifjúsági táborok támogatására szolgál.
A jogosultak köre
A jogosultak típusa alapján:
A helyi akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező települési önkormányzatok,
önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek.

7.

A jogosult települések: A Dél-borsodi Akciócsoport mind a 37 települése.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek
a) alapjogosultsági kritériumok
-

Egy pályázó egy támogatási időszakban egyszer támogatható az adott intézkedésből.
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-

Városi rangú településen egy támogatási időszakban max. 2 pályázat támogatható célterületenként,
míg a többi településen célterületenként egy támogatási időszakban max. 1 pályázat támogatható.
A pályázó köteles a megrendezést megelőzően egy hónappal meghirdetni a HACS saját honlapján (a
közzététel ingyenes).
A pályázó vállalja, hogy a megrendezést követően 2 héten belül, legalább 2 oldalas szöveges
beszámolót készít 10 db fotóval és azt a Dél-borsodi LEADER Egyesületnek megküldi.
A rendezvény, fesztivál, kiállítás ideje alatt a szervező belépési díjat nem szedhet, azt a résztvevők
számára ingyenesen kell biztosítania.
A rendezvény, fesztivál önálló arculattal rendelkező, mely bemutatja a település, térség hagyományait,
kultúráját.
A pályázó vállalja, hogy a rendezvény, fesztivál fellépői költségeinek legalább 10%- át az akciócsoport
területéről érkező fellépők díjazására, utazásuk költségtérítésére fordítja.
A kiállítás a térségre jellemző kultúra, hagyományok, képzőművészet, népművészet és egyéb értékek
bemutatását szolgáló rendezvény.
A kiállítás látogathatóságának biztosítása min. 1 hét.
Tábor szervezése és lebonyolítása az akciócsoport jogosult településein valósulhat meg.
A tábor időtartamának min. 5 naposnak kell lennie, a tábor min. létszáma 15 fő.
A pályázó a táborozóktól többlet díjat nem szedhet.
b) rangsorolást segítő kiválasztási kritériumok
1. célterület esetében:

-

-

-

Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, 50 évnél
idősebbek, 25 év alatti pályakezdők, gyermekek, nők.)
A pályázó vállalja, hogy a rendezvényen, fesztiválon bemutatkozik legalább 3, a DBLE HACS területén –
de nem a megvalósulás helye szerinti településen – működő, következő kategóriák valamelyikébe
besorolható fellépő: zenekar, hagyományőrző csoport, kórus, népdalkör, néptánccsoport, színjátszó
kör, színtársulat, bábszínház, sport tevékenységet bemutató csoport. A fellépések minimum 20 perces
előadások.
A pályázó vállalja, hogy a rendezvényen, fesztiválon legalább 4, a DBLE HACS területén működő
élelmiszer helyi termék előállító, őstermelő, kézműves vagy népművész alkotó bemutatja termékeit,
értékteremtő tevékenységeit. A szervező biztosítja részükre a kiállítási helyet és a napi ellátást.
A rendezvény, fesztivál programja az adott napon legalább nyolc órában biztosít
programlehetőségeket a vendégek számára (programterv benyújtása szükséges).
A pályázó a rendezvényt több kommunikációs csatornán, illetve médiumban népszerűsíti.
A rendezvény lebonyolítása során szelektív hulladékgyűjtést valósít meg.
A rendezvény során megjelenő együttműködés több szférát érint (a pályázó is beleértendő).
A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján.
2. célterület esetében:

Kiállítás esetén a pályázó köteles legalább egy hagyományőrző, kulturális fellépő/fellépő csoport
meghívására.
- Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, 50 évnél
idősebbek, 25 év alatti pályakezdők, gyermekek, nők.)
- A kiállítás megrendezése települési együttműködés keretében valósul meg.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján.
- A pályázó a kiállítást több kommunikációs csatornán, illetve médiumban népszerűsíti.
-
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3. célterület esetében:
A tábor programterve tartalmazzon az akciócsoport térségére jellemző – a természeti, kulturális
örökséget bemutató programelemeket (Programterv alapján).
- A tábor szervezője a bevont korosztály számára köteles hasznos időtöltést biztosító programcsomagot
kialakítani, melyet min. 2 térségi vállalkozó együttműködésével valósít meg (pl. természetjárás gyalog,
kerékpárral,
vagy
csónakkal
túravezető
bevonásával/együttműködésével;
őstermelő
bevonása/együttműködés a vidéki élet bemutatása céljából; kézműves és népművészeti hagyományok
bemutatása együttműködő partnerrel).
- Tábor megvalósítása során az étkeztetést vagy egyéb szolgáltatást a pályázó együttműködés
keretében valósítja meg, min. egy helyi termék előállító vagy helyi vállalkozó bevonásával.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján.
- A pályázó a tábort több kommunikációs csatornán, illetve médiumban népszerűsíti.
- A pályázó a tábor lebonyolítása során szelektív hulladékgyűjtést valósít meg.
- Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, gyermekek,
nők, 50 évnél idősebbek, 25 év alatti pályakezdők).
Tervezett forrás
70.000.000 Ft
-

8.

a.,
az
adott
beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „fejlesztendő” és
b., a támogatás aránya
„komplex programmal fejlesztendő” kategóriába sorolt járáshoz
tartozó település és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
szerint fejlesztendő besorolásba tartozó település esetén a
maximális támogatási intenzitás:
települési önkormányzat, önkormányzati társulás, nemzetiségi
önkormányzat: 95%
nonprofit szervezet: 95%
egyházi jogi személy: 95%
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „kedvezményezett”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó és a 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet szerint kedvezményezett besorolásba tartozó
település esetén a maximális támogatási intenzitás:
települési önkormányzat, önkormányzati társulás, nemzetiségi
önkormányzat: 85%
nonprofit szervezet: 85%
egyházi jogi személy: 85%
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt”
kategóriába tartozó járásban lévő település esetén a maximális
támogatási intenzitás:

c., a projektméret korlátai

települési önkormányzat, önkormányzati társulás, nemzetiségi
önkormányzat: 75%
nonprofit szervezet: 75%
egyházi jogi személy: 75%
Rendezvények,
fesztiválok
megszervezésének
és
lebonyolításának támogatása (1. célterület):
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200.000 - 1.600.000 Ft
Kiállítások előkészítésének
támogatása (2. célterület):

és

megnyitó

rendezvényének

50.000 - 300.000 Ft
Táborok megszervezésének és lebonyolításának támogatása (3.
célterület):
300.000 – 1.000.000 Ft
d., a támogatás módja
9.
10.

A
megvalósítás
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

Hagyományos vagy egyszerűsített
tervezett 2016. II. félév, 2017. II. félév
35 – 40 db

a., A támogatott projektek száma
(db)
b., A támogatott kedvezményezettek Települési önkormányzatok, önkormányzati társulások,
nemzetiségi önkormányzatok: 25 - 27 db
száma típus alapján megbontva
Nonprofit szervezetek: 6 - 8 db
Egyházi jogi személyek: 4-5 db

7. intézkedés
1.

Intézkedés megnevezése

2.

Települési együttműködésen alapuló, helyi értékeket középpontba állító kiadványok elkészítésének
támogatása, a térség marketing fejlesztése
Specifikus cél

3.

Települési szintű és térségi kapcsolati hálók kialakulásának elősegítése és helyi identitástudat erősítése
Indoklás, alátámasztás

4.

A Dél-borsodi LEADER Akciócsoport területén számos helytörténeti és épített örökség, természeti érték,
élő kézműves és népművészeti hagyomány, aktív hagyományőrző civil szervezet, turisztikai szálláshely és
helyi termék előállító található. A tematikus kiadványok (pl. népművészeti, turisztikai, gasztronómiai, járás
településeit bemutató kiadvány és egyéb kiadvány) segítségével a vidék gazdasági, társadalmi és kulturális
felemelkedését elősegítő, a vidékfejlesztéshez szorosan kapcsolódó nyomtatott bemutatkozó anyagok
készítésére kerül sor, mely a helyi identitás tudatot és az összetartozás erősítését is hivatott szolgálni. A
kiadványok nyomtatásban való megjelentetése hozzájárul a vidék értékeinek bemutatásához,
népszerűsítéséhez és széles körben történő megismertetéséhez, térségi marketing kialakításához.
A támogatható tevékenység területek meghatározása

5.

- Kiadvány: könyv, általános bemutatkozó anyag, prospektus
- Új kiadványkészítés: kiadvány előkészítése, borító és belívek grafikai tervezése, tördelése, szerkesztése,
nyomdai előkészítése, sokszorosítása.
- Meglévő települési, térségi kiadványok újbóli megjelentetése.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás
a., két intézkedés közötti lehatárolás
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Egyik Operatív Programban sem található közvetlenül tematikus kiadványok szerkesztésének támogatása,
ezért közvetlen lehatárolást nem kell képezni. A kiválasztási kritériumok alapján az intézkedés a LEADER
alapelveknek megfelelően a térségi adottságokra alapozottan került kialakításra.
b., hozzáadott érték, amely a HFS-en keresztül történő támogatással jön létre
Kiadványok célja az elméleti tudás átadása révén a vidék és térségünk értékeinek, kultúrájának,
hagyományainak életre hívása, a helyi közösségek, a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának, a
vidéken élő társadalmi csoportok identitásának erősítése.
Összefoglalva:

6.

Cél a partnerségen alapuló, minőségi kiadványok készítése, amely reális módon, tényeken alapulva
mutatja be a vidék adottságait és a vidéki élet szereplőit.
A jogosultak köre
A jogosultak típusa alapján:
A helyi akciócsoport területén lévő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzetiségi
önkormányzatok, gazdasági konzorciumok.

7.

A jogosult települések: A Dél-borsodi Akciócsoport 37 települése.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek
a) alapjogosultsági kritériumok
-

Az új kiadványok megjelentetése esetén színes, puha vagy keményborítású kiadvány, minimum A/5
formátumú, szöveggel és fotódokumentációval ellátott, minimum 20 oldal terjedelmű.
A meglévő kiadványok újra kiadása esetén az eredeti beltartalom és borítás maradhat.
Elkészítendő példányszám minimum: 500 db.
Az elkészült kiadvány népszerűsítése a Dél-borsodi LEADER Egyesület közgyűlésén.
Az elkészült kiadványból legalább egy példányt a pályázó köteles az akciócsoport 37
településére/települési könyvtárába eljuttatni.
Egy pályázó egy támogatási időszakban csak egyszer támogatható az adott intézkedésből.
b) rangsorolást segítő kiválasztási kritériumok

8.

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet alapján.
- A kiadvány a térség több települését érintő reprezentáló bemutatkozó anyag.
- A pályázó a kiadványokból bemutató példányokat helyez el (alapjogosultságon felül) további
települési/térségi helyszíneken (pl. tájházakban, vidékfejlesztési és települési rendezvényeken, térségi
falusi szálláshelyeken, települési könyvtárakban, IKSZT-kben).
Tervezett forrás
10.000.000 Ft
a.,
az
adott
beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „fejlesztendő” és
b., a támogatás aránya
„komplex programmal fejlesztendő” kategóriába sorolt járáshoz
tartozó település és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
szerint fejlesztendő besorolásba tartozó település esetén a
maximális támogatási intenzitás:
települési önkormányzat, önkormányzati társulás, nemzetiségi
önkormányzat: 95%
gazdasági konzorcium:95%
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290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „kedvezményezett”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó és a 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet szerint kedvezményezett besorolásba tartozó
település esetén a maximális támogatási intenzitás:
települési önkormányzat, önkormányzati társulás, nemzetiségi
önkormányzat: 85%
gazdasági konzorcium: 85%
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt”
kategóriába tartozó járásban lévő település esetén a maximális
támogatási intenzitás:

9.
10.

c., a projektméret korlátai

települési önkormányzat, önkormányzati társulás, nemzetiségi
önkormányzat: 75%
gazdasági konzorcium: 75%
500.000 - 2.000.000 Ft

d., a támogatás módja

Hagyományos vagy egyszerűsített

A
megvalósítás
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

tervezett 2017. I. félév
6-9 db

a., A támogatott projektek száma
(db)
b., A támogatott kedvezményezettek
száma típus alapján megbontva

Települési önkormányzatok: 3-5 db
Nemzetiségi önkormányzatok 1 db
Önkormányzati társulások: 1 db
Gazdasági konzorcium: 1-2 db

8. intézkedés
1.

Intézkedés megnevezése

2.

Helyi közösség épített, kulturális és természeti örökségének bemutatását és megőrzését szolgáló tájházak,
bemutató terek kialakítása
Specifikus cél

3.

A térség épített, kulturális örökségének, természeti értékeinek megőrzése, bemutathatóságuk javítása
Indoklás, alátámasztás
Az Akcióterület települései gazdag múlttal rendelkeznek, több településen kézműves-és népművészeti
tevékenységeket, hagyományos mesterségeket ápolnak mai napig is. A célkitűzés támogatja az
Akcióterület népi kulturális értékeinek, szellemi örökségének megőrzését és népszerűsítését.
Együttműködve a kézművesekkel, népművészekkel kézműves foglalkozások, bemutatók, rendezvények,
kiállítások megtartására is lehetőség nyílik a fejlesztés által. Továbbá a fejlesztések lehetőséget adnak
iskolás, és óvodás csoportok számára rendhagyó tanórák, népművészeti, kézműves foglalkozások
megtartására. Az épített, kulturális és természeti értékek bemutatását és megőrzését szolgáló intézkedés
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4.

segíti a helyi identitástudat erősítését. A fejlesztések hatására a látogatók megismerkedhetnek a Délborsodi térség hagyományaival, kulturális örökségeivel, ennek eredményeként a települések vonzereje
növekedhet, ezáltal a fejlesztések hozzájárulnak a térség turisztikai kínálatához.
A támogatható tevékenység területek meghatározása
-

5.

Országos műemlékvédelmi vagy helyi védelem alatt álló- tájház, bemutató terem céljára szolgáló épületek belső felújítása, kapcsolódó kerítés felújítása, kialakítása, telekhatáron belüli parkosítás
(védelemről igazolás szükséges).
- A bemutatást és megóvást segítő tárgyi eszközök beszerzése.
- A kisléptékű infrastruktúra fejlesztés.
- A településeken fellelhető helytörténeti, néprajzi, tárgyi emlékek gyűjtésének, bemutathatóvá
tételének támogatása (kiállítási anyag, műtárgy nem vásárolható a támogatás keretében).
- A megvalósult fejlesztés népszerűsítését szolgáló marketing költség elszámolása a támogatási összeg
2%-ig.
- Ingatlan vásárlása és új épület építése nem támogatott.
Kiegészítő jelleg, lehatárolás
a., két intézkedés közötti lehatárolás
Vidékfejlesztési Program 6-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója című
pályázat külső felújítást engedélyez, ehhez az intézkedéshez kiegészítőként kapcsolódhat a LEADER forrás.
A LEADER forrás alacsonyabb összegen való, együttműködésen alapuló fejlesztéseket támogatja.
b., hozzáadott érték, amely a HFS-en keresztül történő támogatással jön létre
Az együttműködések hatására javul a térség hagyományainak, természeti értékeinek megismertetése,
bemutatása, erősödik a helyi identitástudat. A fejlesztések hozzájárulnak a térség turisztikai kínálatához.
Összefoglalva:

6.

Az intézkedéssel az épített, kulturális, néprajzi és természeti örökség megőrzése a cél, amellyel a helyi
identitástudat erősödik. Az együttműködések hatására a települések vonzereje, valamint a térség
ismertsége növekedhet. A fejlesztések hatására a térség turisztikai kínálata bővülhet, ezáltal a települések
vonzereje növekedhet. A fejlesztés hagyományos mesterségek, tevékenységek bemutatásához
kapcsolódik, mellyel lehetőség nyílik kézműves foglalkozások, bemutatók, rendezvények, kiállítások,
rendhagyó tanórák megtartására.
A jogosultak köre
A jogosultak típusa alapján:
A helyi akciócsoport területén székhellyel rendelkező nonprofit szervezetek, egyházi jogi személyek,
települési önkormányzatok.

7.

A jogosult települések: A Dél-borsodi akciócsoport 37 települése.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek
a, alapjogosultsági kritériumok
-

-

-

Az ügyfél vállalja, hogy együttműködik vagy helyi önkormányzattal vagy vállalkozóval vagy civil
szervezettel a térség népszerűsítése érdekében (Pl. kiadványban megjelenik, falusi szálláshelyeken
népszerűsíti a tájházat).
Az ügyfél vállalja, hogy a kérelemben foglalt fejlesztést a megvalósulást követően 3 hónapon belül
nyílt nap keretében bemutatja, erről 15 nappal korábban a DBLE HACS-ot írásban köteles
tájékoztatni.
Támogatási feltételek:
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1. Városi rangú településen egy támogatási időszakban maximum 2 pályázat támogatható.
2. A többi településen egy támogatási időszakban egy pályázat támogatható.
b, rangsorolást segítő kiválasztási kritériumok
-

8.

A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.
(XI.26.) Korm. rendelet alapján.
- Esélyegyenlőség megjelenik a pályázatban (pl. fogyatékossággal élők, nemzeti kisebbségek, 50
évnél idősebbek, 25 év alatti pályakezdők, nők, gyermekek)
- Együttműködések száma (alapjogosultságon felül).
- A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága biztosított.
- A fejlesztés helyi, térségi hagyományos mesterségek, tevékenységek, helyi értékek
bemutatásához kapcsolódik (rendhagyó tanórák, kézműves foglalkozások, bemutatók,
rendezvények, kiállítások tartása).
- A megvalósított fejlesztést több kommunikációs csatornán illetve médiumban népszerűsíti.
Tervezett forrás
40.000.000 Ft.
a.,
az
adott
beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „fejlesztendő” és
b., a támogatás aránya
„komplex programmal fejlesztendő” kategóriába sorolt járáshoz
tartozó település és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet
szerint fejlesztendő besorolásba tartozó település esetén a
maximális támogatási intenzitás:
települési önkormányzat: 95%
nonprofit szervezet:95%
egyházi jogi személy:95%
290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a „kedvezményezett”
kategóriába sorolt járáshoz tartozó és a 105/2015. (IV. 23.)
Kormányrendelet szerint kedvezményezett besorolásba tartozó
település esetén a maximális támogatási intenzitás:
települési önkormányzat: 85%
nonprofit szervezet: 85%
egyházi jogi személy: 85%
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti „nem besorolt”
kategóriába tartozó járásban lévő település esetén a maximális
támogatási intenzitás:

9.
10.

c., a projektméret korlátai

települési önkormányzat: 75%
nonprofit szervezet:75%
egyházi jogi személy:75%
1.000.000-4.000.000 Ft.

d., a támogatás módját

Hagyományos vagy egyszerűsített

A
megvalósítás
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

tervezett 2016. II. félév; 2017. II. félév
10-13 db

a., A támogatott projektek száma (db)
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b., A támogatott kedvezményezettek
száma típus alapján megbontva

Települési önkormányzat: 5-7 db
Nonprofit szervezet: 3-4 db
Egyházi jogi személyek: 1-2 db

Más operatív programból támogatott intézkedések:

9. intézkedés
1. Intézkedés megnevezése
EFOP 1.7 Közösségfejlesztés, kapcsolati hálók fejlesztése Dél-Borsodban
2. Specifikus cél
Települési szintű és térségi kapcsolati hálók kialakulásának elősegítése és helyi identitástudat erősítése
3. Indoklás, alátámasztás
A fiatalok munkalehetőség hiányában a nagyobb városokba vándorolnak el, így a települések zömén csak az
idősebb korosztály és a hátrányos helyzetűek maradnak. A 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet szerint a
Mezőcsáti Járás komplex programmal fejlesztendő járások közé tartozik. 2011-ben a roma etnikai kisebbséghez
tartozó népesség aránya a magyarországi 3,2%-os, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 8,5%-os arányt is jóval
meghaladja 10%-os értékével. A Dél-borsodi Akciócsoport településeinek túlnyomó részén kifejezetten magas
az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen lakosság aránya, akiknek gyakran még az ideiglenes
elhelyezkedésre sincs módja a kevés munkahely miatt. Az intézkedés kapcsolódik az összes többi intézkedéshez,
mind a helyi közösségek erősítését szolgálja, a fiatalok helyben tartását, a települések népességmegtartó
erejének megtámasztását, új gazdasági folyamatok elindítását, amelyek mind a helyi gazdaságot, mind a
turizmus szektorát erősíthetik.
Az intézkedés kapcsolódik a Mezőcsáti járásban a 2007-2013 időszakban megvalósult és várhatóan a 2014-2020
közötti tervezési időszakban folytatódó Gyermekesély programhoz (EFOP 2.1.2).
Az intézkedésbe bevonni kívánt célcsoportok: roma szervezetek, kisebbségi önkormányzatok és sérülékeny
csoportok bevonása (hátrányos helyzetű emberek, nemzeti kisebbség, nők, fiatalok, idősek stb...)
SWOT kapcsolódás: E4,E8,GY2,GY3,GY4,GY6,GY7,L7,V1,V3,V5

8.2 Együttműködések
A Dél-borsodi LEADER Akciócsoport 2013-as Helyi Fejlesztési Stratégiája már foglalkozott a
térségek közötti és a nemzetközi együttműködések adta lehetőséggel, az akciócsoport
kapcsolatrendszerének további kiszélesítésével, a szférák közötti hálózat építésével, ezért a stratégia
egyik célkitűzéseként beépítésre is került. A Vidékfejlesztési Program a 2014-2020 időszakban is
lehetőséget nyújt különálló - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések VP - 19.3.1. alintézkedéssel a már kialakított együttműködések tovább folytatása és új kapcsolatok
kialakításában.
Nemzetközi együttműködések:
Együttműködés erdélyi akciócsoporttal
A 2007-2013- as időszakban a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat adta nemzetközi projekt
előkészítő látogatást ösztönző pályázati kiírásokon a Dél-borsodi LEADER Egyesület is sikeresnek
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