
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 470
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Lovas- fogathajtó rendezvényeken való részvételhez, őshonos magyar állatfajták bemutatásához kapcsolódó

fejlesztések 
Vonatkozó HPME azonosító: 300b07
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

Őshonos magyar állatfajták: 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM rendelet illetve a pályázat beadásának első napján hatályos jogszabályban
meghatározott állatfajták és a 32/2004. (IV. 19.) OGY határozatban szereplő kutyafajták. Lovas-fogathajtó rendezvényhez kapcsolódó
eszközbeszerzés, minden olyan eszköz mely a lovas-fogathajtó rendezvények lebonyolítását, részvételét segíti.

II. Támogatás vehető igénybe

Lovas-fogathajtó rendezvényeken való részvételhez kapcsolódó eszközbeszerzés, építés, kisléptékű infrastruktúra, arculati elem fejlesztésre.
Őshonos magyar állatfajták 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM rendelet szerint és a 32/2004. (IV. 19.) OGY határozatban szereplő kutyafajták
bemutatásához kapcsolódó eszközbeszerzés, építés, felújítás, kisléptékű infrastruktúra, arculati elem fejlesztéshez, illetve amely nem
kapcsolódik a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet kiírásához, és a pályázat beadásakor hatályos turisztikai rendelethez.

III. Támogatás mértéke

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

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 26 000 000 forintösszeg, egyéb területen
12 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Lovas- fogathajtó rendezvényeken való részvételhez, őshonos magyar állatfajták bemutatásához kapcsolódó fejlesztések e jogcímben beadott
pályázatokhoz minimum 1 együttműködési megállapodás.  



V. Jogosult települések

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

Érsekhalma ; Borota ; Gara ; Nagybaracska ; Mélykút ; Mátételke ; Madaras ; Kunbaja ; Sükösd ; Bácsszentgyörgy ; Bácsborsód ;
Bácsbokod ; Bácsalmás ; Kéleshalom ; Katymár ; Jánoshalma ; Homorúd ; Hercegszántó ; Tataháza ; Rém ; Nemesnádudvar ;
Szeremle ; Vaskút ; Bátmonostor ; Bácsszőlős ; Felsőszentiván ; Érsekcsanád ; Csátalja ; Dunafalva ; Dávod ; Csikéria ; Csávoly ;
Baja ; Mohács ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma A pályázat benyújtásának évében január 1-én

hatályos KSH adatok alapján.  
10

Rendezvényekkel, bemutatókkal kapcsolatos
referencia. 

Verseny helyezések, részvételek igzolása 30

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel
épít kapcsolatot, akik/amelyek a LEADER támogatásra
jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Együttműködési megállapodás 20

Szakmai vagy szakmai civil szervezeti tagság Tagsági igazolás 20
Az ügyfél kötődése a térséghez Pályázati adatlap 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma 2501-3500 fő 6
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma 3500 fő feletti 4
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma 1000 fő alatti  10
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma 1000-2500 fő 8
Rendezvényekkel, bemutatókkal kapcsolatos
referencia. 

Igen 30

Rendezvényekkel, bemutatókkal kapcsolatos
referencia. 

Nem 0

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel
épít kapcsolatot, akik/amelyek a LEADER támogatásra
jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

1 együttműködési megállapodás 0



A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel
épít kapcsolatot, akik/amelyek a LEADER támogatásra
jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

2-5 együttműködési megállapodás 10

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel
épít kapcsolatot, akik/amelyek a LEADER támogatásra
jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

5-nél több együttműködési megállapodás 20

Szakmai vagy szakmai civil szervezeti tagság Igen 20
Szakmai vagy szakmai civil szervezeti tagság Nem 0
Az ügyfél kötődése a térséghez A pályázó a LEADER HACS tervezési területén

telephellyel, fióktelephellyel, magánszemély esetében
tartozódási hellyel 2010. december 31-et követő
időpont óta rendelkezik.

0

Az ügyfél kötődése a térséghez A pályázó a LEADER HACS tervezési területén
telephellyel, fióktelephellyel, magánszemély esetében
tartozódási hellyel rendelkezik 2010. december 30. és
2009. december 31. közötti időszak óta. 

10

Az ügyfél kötődése a térséghez A pályázó a LEADER HACS tervezési területén
telephellyel, fióktelephellyel, magánszemély esetében
tartozódási hellyel rendelkezik 2009. december 30,
vagy azt megelőző időpont óta rendelkezik. 

20

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet által előírt kötelezően csatolandó mellékletek.  Együttműködési megállapodás Őshonos magyar
állatfajtákra vonatkozó pályázatok esetén a meglévő álatfajtákra vonatkozóan fajtaigazoló dokumentum.  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 024
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi állati eredetű termék feldolgozásának és értékesítésének támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 300b05
Vonatkozó HPME megnevezése: Heliy gazdaság fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

Helyi állati eredetű termék: A LEADER HACS térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy a LEADER
HACS térségére jellemző technológiával előállított vagy feldolgozott állati termék. Mikrovállalkozás: A 2004. évi XXXIV. Törvény 3. § (3)
bejkezdése szerinti vállalkozás. 

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a helyi állati eredetű termékek feldolgozásának és értékesítésének elősegítése érdekében épületek kialakítására,
felújítására, eszközbeszerzésre, valamint kapcsolódó marketing tevékenységre. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 49 000 000 forintösszeg, egyéb területen
21 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A fejlesztés csak szférák közötti (civil-, üzleti-, közszféra) együttműködés keretében valósítható meg. Marketing tevékenység önállóan nem
támogatható. A vállalkozások közül a pályázat keretében csak mikrovállalkozások és egyéni vállalkozások támogathatók. A pályázónak
vállalnia kell, hogy a beruházás befejezésétől számított három hónapon belül, de az utolsó kifizetési kérelmet megelőzően megtartja az első
helyi termék bemutató rendezvényt. A meghívót és a rendezvény dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb tíz nappal
megküldi a LEADER HACS részére. A termék népszerűsítését szolgáló rendezvény esetén a bemutató költsége maximum netto 200 000 Ft
lehet.



V. Jogosult települések

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

Borota ; Érsekhalma ; Gara ; Nagybaracska ; Mélykút ; Mátételke ; Madaras ; Kunbaja ; Sükösd ; Bácsszentgyörgy ; Bácsborsód ;
Bácsbokod ; Bácsalmás ; Kéleshalom ; Katymár ; Jánoshalma ; Homorúd ; Hercegszántó ; Tataháza ; Rém ; Nemesnádudvar ;
Szeremle ; Vaskút ; Bátmonostor ; Bácsszőlős ; Felsőszentiván ; Érsekcsanád ; Csátalja ; Dunafalva ; Dávod ; Csikéria ; Csávoly ;
Baja ; Mohács ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
Anyagköltség, alapanyag költség. 
Eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
Rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
Takarítás

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás után a foglalkoztatotti létszám
növekedik-e a 2010-es év átlagos statisztikai
létszámához képest. 

Pályázati adatlap 20

A pályázó alkalmaz hátrányos helyzetű (nő, 25 év alatti
pálykezdő, fogyatékkal élő, 40 év feletti kettő vagy több
gyermeket egyedül nevelő, 10 év alatti gyermeket
egyedül nevelő) munkavállalót a beruházás
megvalósulása után. 

Pályázati adatlap 15

A beruházásnak helyt adó település lakosság száma: A pályázat benyújtásának évében hatályos KSH
adatok alapján. 

10

Együttműködésben részt vevő partnerek száma Együttműködési megállapodás 25
Pályázó termelői csoport vagy szakmai
érdekképviseleti tagsággal rendelkezik. 

Tagságot igazoló okirat 10

A térségben megtermelt helyi állati eredetű termékek
megjelenítése a térség kiskereskedelmi kínálatában. 

Értékesítési megállapodás 20



Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás után a foglalkoztatotti létszám növekedik-
e a 2010-es év átlagos statisztikai létszámához
képest. 

A fejlesztés követően nem nő a létszám 0

A beruházás után a foglalkoztatotti létszám növekedik-
e a 2010-es év átlagos statisztikai létszámához
képest. 

A fejlesztés után 1 fővel nő a foglalkoztatotti létszám.
(beleértve az önfoglalkoztatást is) 

10

A beruházás után a foglalkoztatotti létszám növekedik-
e a 2010-es év átlagos statisztikai létszámához
képest. 

A fejlesztés után 2, vagy több fővel nő a foglalkoztatotti
létszám. (beleértve az önfoglalkoztatást is) 

20

A pályázó alkalmaz hátrányos helyzetű (nő, 25 év alatti
pálykezdő, fogyatékkal élő, 40 év feletti kettő vagy több
gyermeket egyedül nevelő, 10 év alatti gyermeket
egyedül nevelő) munkavállalót a beruházás
megvalósulása után. 

Nem 0

A pályázó alkalmaz hátrányos helyzetű (nő, 25 év alatti
pálykezdő, fogyatékkal élő, 40 év feletti kettő vagy több
gyermeket egyedül nevelő, 10 év alatti gyermeket
egyedül nevelő) munkavállalót a beruházás
megvalósulása után. 

Igen (beleértve az önfoglalkoztatást is) 15

A beruházásnak helyt adó település lakosság száma: 1000 fő alatti 10
A beruházásnak helyt adó település lakosság száma: 1000-2500 fő 8
A beruházásnak helyt adó település lakosság száma: 2501-3500 fő 6
A beruházásnak helyt adó település lakosság száma: 3500 fő feletti 4
Együttműködésben részt vevő partnerek száma Kettő vagy három megállapodás 10
Együttműködésben részt vevő partnerek száma Négy vagy több megállapodás 25
Pályázó termelői csoport vagy szakmai
érdekképviseleti tagsággal rendelkezik. 

Igen 10

Pályázó termelői csoport vagy szakmai
érdekképviseleti tagsággal rendelkezik. 

Nem 0

A térségben megtermelt helyi állati eredetű termékek
megjelenítése a térség kiskereskedelmi kínálatában. 

Igen 20

A térségben megtermelt helyi állati eredetű termékek
megjelenítése a térség kiskereskedelmi kínálatában. 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a vállalt rendezvényt az előírt időpontig a pályázó nem tartja meg, úgy a kifizetett támogatási összeg 20%-ának visszfizetésére
kötelezett. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás szférák közötti kapcsolatról.
Nyilatkozat helyi alapanyag felhasználásáról.  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 017 955
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Civil szervezetek fejlesztése 
Vonatkozó HPME azonosító: 300a01 
Vonatkozó HPME megnevezése: Életminőség javítása 

I. Fogalom magyarázat

Civil szervezet: A LEADER HACS tervezési területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
Továbbá olyan önkormányzat, kissebségi önkormányzat, amelynek támogatásában a LEADER HACS területén valamely kissebség/népcsoport
kultúrájának ápolását, megőrzését végző be nem jegyzett civil szervezet tevékenykedik. Közcélú feladatellátás: A LEADER HACS Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott társadalmi szükségletek kielégítése (helyi tűzoltó egyesületek, polgárőr egyesületek, időskorúak
gondozásával foglalkozó szervezetek, ifjúsággal foglalkozó szervezetek, testi és szellemi fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek által végzett
tevékenység).  Saját használatú helyiség: Olyan legalább a pályázat beadási időpontjában már a pályázó tulajdonában vagy bérletében lévő
helyiség, amely a pályázó feladatellátását segíti elő. Informatikai eszközökre épülő tevékenységet folytató pályázó: Olyan szervezet, amely
teleházat, információs pontokat, e-pontokat üzemeltet.

II. Támogatás vehető igénybe

A helyi akciócsoport tervezési területén működő civil szervezetek fejlesztéshez, az általuk ellátott feladatok végzéséhez kötődő fejlesztések,
amelynek köszönhetően a civil szervezetek között új együttműködések épülnek ki, valamint meglévők erősödhetnek meg. A fejlesztések
eredményeként egymás tevékenységét segítik (pl.: saját használatú helyiségek, beszerzett eszközök közös használata).  Támogatás vehető
igénybe eszközbeszerzésére, saját használatú helységeihez kapcsolódó építési munkához (maximum a teljes beruházás 30%-ig). Támogatás
vehető igénybe továbbá informatikai fejlesztésekhez (maximum a teljes beruházás 20%-ig), ami alól kivételt képeznek az informatikai
eszközökre épülő tevékenységet folytató pályázók, esetükben az informatikai fejlesztésekre fordítható összeg a teljes támogatás 100%-is lehet. 

III. Támogatás mértéke

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

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 70 000 000 forintösszeg, egyéb területen
30 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek



A pályázó 2011. január 1-én székhellyel, vagy telephellyel rendelkezett, illetve tevékenységet folytatot azon a településen, ahol a fejlesztést
meg kívánja valósítani.   Csak együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható.

V. Jogosult települések

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

Borota ; Érsekhalma ; Gara ; Nagybaracska ; Mélykút ; Mátételke ; Madaras ; Kunbaja ; Sükösd ; Bácsszentgyörgy ; Bácsborsód ;
Bácsbokod ; Bácsalmás ; Kéleshalom ; Katymár ; Jánoshalma ; Homorúd ; Hercegszántó ; Tataháza ; Rém ; Nemesnádudvar ;
Szeremle ; Vaskút ; Bátmonostor ; Bácsszőlős ; Felsőszentiván ; Érsekcsanád ; Csátalja ; Dunafalva ; Dávod ; Csikéria ; Csávoly ;
Baja ; Mohács ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Szférák közti együtműködés (civil-, üzleti-, köz) Együttműködési megállapodás 20
Közcélú feladatellátást valósít meg Pályázati adatlap 10
Együttműködés a települések között Együttműködési megállapodás 20
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések összhangban vannak a pályázó fő
tevékenységével.  

Bejegyzést igazoló okirat. 10

A pályázó közhasznú szervezetnek minősül  Bejegyzést igazoló okirat 20
A pályázó tevékenysége több településre terjed ki. Bejegyzést igazoló okirat 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Szférák közti együtműködés (civil-, üzleti-, köz) Mindhárom szféra együttműködésével 20
Szférák közti együtműködés (civil-, üzleti-, köz) 2 szféra együttműködésével 10
Szférák közti együtműködés (civil-, üzleti-, köz) Szférán belüli együttműködés esetén 0
Közcélú feladatellátást valósít meg Igen 10
Közcélú feladatellátást valósít meg Nem 0
Együttműködés a települések között 2 vagy több másik település 20
Együttműködés a települések között 1 másik település 10
Együttműködés a települések között Csak a megavalósítással érintett település 0
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések összhangban vannak a pályázó fő
tevékenységével.  

Igen 10

A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések összhangban vannak a pályázó fő
tevékenységével.  

Nem 0

A pályázó közhasznú szervezetnek minősül  Igen 20
A pályázó közhasznú szervezetnek minősül  Nem 0
A pályázó tevékenysége több településre terjed ki. 3 vagy több település 20
A pályázó tevékenysége több településre terjed ki. 2 település 10
A pályázó tevékenysége több településre terjed ki. 1 település 0



VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Amennyiben a fejlesztéssel érintett saját használatú helyiség nem az ügyfél tulajdonában van, úgy szükséges olyan teljes bizonyító erejű okirat
csatolása, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani, valamint azt az üzemeltetési
kötelezettség lejártáig használni. Önkormányzat, kisebbségi önkormányzati pályázó esetén: Az önkormányzat képviselő testületének határozata
a fejlesztéshez való hozzájárulásról. Az önkormányzat képviselő testületének határozata a be nem jegyzett civil szervezet működtetéséről.
 Informatikai eszközökre épülő tevékenységet folytató pályázó esetén: Az adott hálózathoz való csatlakozást igazoló
dokumentum. Együttműködési megállapodás. Nyilatkozat az együttműködésben részt vevő partner(ek) részéről hogy tevékenységüket a
LEADER HACS tervezési területén folytatják. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 728
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Kulturális értékmegőrző rendezvények támogatása 
Vonatkozó HPME azonosító: 300c10 
Vonatkozó HPME megnevezése: Bácskai identitás erősítése 

I. Fogalom magyarázat

Kulturális értékmegőrző rendezvény: olyan rendezvény, illetve művészeti fesztivál, amelyet a helyi szereplők szerveznek annak érdekében,
hogy a helyi hagyományokat és kulturális, művészeti értékeket megőrizzék, bemutassák. Programtervezet: olyan tervezet a rendezvényről,
amely minimálisan tartalmazza a rendezvény pontos helyszínét, időpontját, időbeosztását, az egyes programelemeket, fellépőket.

II. Támogatás vehető igénybe

Kulturális értékmegőrző rendezvények támogatására, lebonyolítására, valamint a népszokások, népi mesterségek bemutatására, helyi értékekre
alapozó rendezvények, rendezvénysorozatok, fesztiválok megvalósítására.  A pályázat keretében olyan rendezvények, fesztiválok is
támogathatók, amelyek első alkalommal, hagyomány teremtő céllal kerülnek elindításra. Támogatható a kultúra és értékmegőrzés köré
szerveződő programok és rendezvények, művészeti fesztiválok lebonyolítása, valamint kapcsolódó marketing tevékenység. A rendezvény
helyszíneinek infrastruktúrális fejlesztése, a rendezvény színvonalas lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 500 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 35 000 000 forintösszeg, egyéb területen
15 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A projekt csak együttműködés keretében valósítható meg.  Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Amennyiben a pályázó az
önkormányzati szférához tartozik, kötelező az együttműködés legalább 1 hagyományőrző vagy művészeti egyesülettel.  Non-profit szervezetek
esetén előírás, hogy az alapító okiratukban szerepeljen a hagyományőrzés vagy a művészeti tevékenység.



V. Jogosult települések

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

Borota ; Érsekhalma ; Gara ; Nagybaracska ; Mélykút ; Mátételke ; Madaras ; Kunbaja ; Sükösd ; Bácsszentgyörgy ; Bácsborsód ;
Bácsbokod ; Bácsalmás ; Kéleshalom ; Katymár ; Jánoshalma ; Homorúd ; Hercegszántó ; Tataháza ; Rém ; Nemesnádudvar ;
Szeremle ; Vaskút ; Bátmonostor ; Bácsszőlős ; Felsőszentiván ; Érsekcsanád ; Csátalja ; Dunafalva ; Dávod ; Csikéria ; Csávoly ;

VI. Elszámolható kiadások

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

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Helyi művészeti vagy alkotócsoportok részvétele és
bevonása a programba  

Együttműködési megállapodás 20

Pályázó vagy partnere tagai között van legalább 3
elismert minősítéssel (népi iparművész) vagy felsőfokú
művészeti végzettséggel (kepzőművész, iparművész)
bíró tag. 

Végzettséget/címet igazoló dokumnetumok 20

Helyi gazdaságfejlesztéshez való hozzájáurás  Pályázati adatlap és együttműködési megállapodás 20
Kapcsolaterősítés, térségi identitástudat növelése  Együttműködési megállapodás 20
Hagyományőrző jelleg  Pályázati adatlap és HACS formanyomtatvány 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Helyi művészeti vagy alkotócsoportok részvétele és
bevonása a programba  

Legalább 3 művészeti vagy alkotócsoport bevonása 20

Helyi művészeti vagy alkotócsoportok részvétele és
bevonása a programba  

1 művészeti vagy alkotócsoport bevonása 5

Helyi művészeti vagy alkotócsoportok részvétele és
bevonása a programba  

2 művészeti vagy alkotócsoport bevonása 10

Pályázó vagy partnere tagai között van legalább 3
elismert minősítéssel (népi iparművész) vagy felsőfokú
művészeti végzettséggel (kepzőművész, iparművész)
bíró tag. 

Pályázó vagy partnere tagai között van legalább 3
elismert minősítéssel (népi iparművész) vagy felsőfokú
művészeti végzettséggel (kepzőművész, iparművész)
bíró tag. 

20



Pályázó vagy partnere tagai között van legalább 3
elismert minősítéssel (népi iparművész) vagy felsőfokú
művészeti végzettséggel (kepzőművész, iparművész)
bíró tag. 

Pályázó vagy partnere tagai között 0-2 elismert
minősítéssel (népi iparművész) vagy felsőfokú
művészeti végzettséggel (kepzőművész, iparművész)
bíró tag. 

0

Helyi gazdaságfejlesztéshez való hozzájáurás  A rendezvény során a vendéglátás és egyéb
szolgáltatás lebonyolítását minimum egy, a
rendezvény helyszínén telephellyel, székhellyel,
fiókteleppel rendelkező vállalkozó vagy a pályázó
maga biztosítja 

20

Helyi gazdaságfejlesztéshez való hozzájáurás  A rendezvény során a vendéglátás és egyéb
szolgáltatás lebonyolítását nem a rendezvény
helyszínén telephellyel, székhellyel, fiókteleppel
rendelkező vállalkozó vagy a pályázó biztosítja 

0

Kapcsolaterősítés, térségi identitástudat növelése  Legalább 5 település összefogásával valósul meg. 20
Kapcsolaterősítés, térségi identitástudat növelése  3-4 település összefogásával valósul meg. 10
Kapcsolaterősítés, térségi identitástudat növelése  1-2 település összefogásával valósul meg. 0
Hagyományőrző jelleg  A rendezvény első alkalommal valósul meg 0
Hagyományőrző jelleg  A rendezvény első alkalommal valósul meg, de a

pályázó vállalja, hogy azt a jövőben ismét megrendezi 
10

Hagyományőrző jelleg  A rendezvény korábban már megrendezésre került 20

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás partneri kapcsolatról (1. számú melléklet), Programterv



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 494
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Mikrovállalkozások fejlesztése 
Vonatkozó HPME azonosító: 300b06 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi gazdaság fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

Mikrovállakozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.évi XXXIV. Törvény 3§ (3) bekezdése szerinti
vállalkozás.  

II. Támogatás vehető igénybe

A Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás,
-korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés. A fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközbeszerzés, fenntartható,
környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése, weboldal elkészítésének költségei, arculati elemek.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 999 995 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 999 995 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 35 000 000 forintösszeg, egyéb területen
17 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg. 

V. Jogosult települések

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

Bácsalmás ; Bácsbokod ; Bácsborsód ; Bácsszentgyörgy ; Bácsszőlős ; Bátmonostor ; Borota ; Csátalja ; Csávoly ; Csikéria ; Dávod ;



Dunafalva ; Érsekcsanád ; Érsekhalma ; Felsőszentiván ; Gara ; Hercegszántó ; Homorúd ; Jánoshalma ; Katymár ; Kéleshalom ;
Kunbaja ; Madaras ; Mátételke ; Mélykút ; Nagybaracska ; Nemesnádudvar ; Rém ; Sükösd ; Szeremle ; Tataháza ; Vaskút ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
Fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából)
Eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése
Arculati elemek (ÚMVP és EU logó)
Weboldal elkészítésének költségei
A Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák:  épület építése, meglévő építmény, épület felújítása,
bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek.  Egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány
pályázó által hitelesített másolata vagy kiállító szerv igazolása a vállalkozásról. Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 451
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Tájkép javító erdősítés és fásítás
Vonatkozó HPME azonosító: 300a02 
Vonatkozó HPME megnevezése: Tájkép javító erdősítés és fásítás célkitűzéseihez kapcsolódó HPME-ék 

I. Fogalom magyarázat

Allergiát okozó fafajok: nyírfa, tölgyfa, fűzfa, platánfa, nyárfa, égerfa, mogyoró 

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe tájkép javító célú erdőtelepítésre, fásításra, facsoportok telepítésére és területrendezési munkálatokra művelés alól
kivont területeken, belterületi és külterületi utak mentén, illetve belterületi elhanyagolt területeken. Támogatható tevékenységek: tervezés,
engedélyeztetés, terület- és talajelőkészítés, telepítés, a telepítéssel érintett területek rendezése, valamint kapcsolódó eszközbeszerzés.

III. Támogatás mértéke

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

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 10 500 000 forintösszeg, egyéb területen 4 500 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A fásítás, erdősítés feltétele a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által előírt és jóváhagyott tervek megléte. A megvalósított beruházás
gondozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni legalább egy szervezettel a fenntartási időszak végéig. Allergiát okozó fák
telepítése belterületen nem támogatható.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Borota ; Érsekhalma ; Gara ; Nagybaracska ; Mélykút ;
Mátételke ; Madaras ; Kunbaja ; Sükösd ;



Bácsszentgyörgy ; Bácsborsód ; Bácsbokod ; Bácsalmás ; Kéleshalom ; Katymár ; Jánoshalma ; Homorúd ; Hercegszántó ; Tataháza ;
Rém ; Nemesnádudvar ; Szeremle ; Vaskút ; Bátmonostor ; Bácsszőlős ; Felsőszentiván ; Érsekcsanád ; Csátalja ; Dunafalva ; Dávod ;
Csikéria ; Csávoly ; Baja ; Mohács ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
facsemeték beszerzése és telepítése

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A projekt együttműködésben valósul meg A HACS által rendszeresített Együttműködési

megállapodás 
30

A fejlesztés területének nagysága Fásítási terv alapján 20
A fejlesztés komplexitása Pályázati adatlap alapján 30
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma KSH 2011. január 1. adatai alapján 10
Környezetvédelmi intézkedések megjelenése a
pályázatban

Pályázat alapján 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A projekt együttműködésben valósul meg 3 vagy annál több együttműködő szervezet 30
A projekt együttműködésben valósul meg Kettő együttműködő szervezet 15
A projekt együttműködésben valósul meg Csak a kötelező 1 együttműködő szervezet 0
A fejlesztés területének nagysága 1000 m2 fölött 20
A fejlesztés területének nagysága 200-999 m2 közötti 10
A fejlesztés területének nagysága 0-199 m2 közötti 5
A fejlesztés komplexitása Belterületi és külterületi fejlesztést együttesen valósít

meg 
30

A fejlesztés komplexitása Csak belterületi vagy csak külterületi fejlesztést valósít
meg 

15

A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma 3500 fő feletti 4
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma 2501-3500 fő között 6
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma 1001-2500 fő között 8
A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma 1000 fő vagy 1000 fő alatti 10
Környezetvédelmi intézkedések megjelenése a
pályázatban

Hulladékgyűjtők elhelyezése része a fejlesztésnek 10

Környezetvédelmi intézkedések megjelenése a
pályázatban

Hulladékgyűjtők elhelyezése nem része a fejlesztésnek 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Telepítés típusához illeszkedő terv A fejlesztendő terület
gondozására irányuló együttműködési megállapodás a Felső-Bácska HACS formanyomtatványán. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 840
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Falusi szálláshely kialakítása, felújítása 
Vonatkozó HPME azonosító: 300b08
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

FATOSZ: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége.  Teljes és részleges akadálymentesítés: az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelően. EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

II. Támogatás vehető igénybe

A FATOSZ által minősített falusi szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások kialakítására.
Szálláshelyhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére. Népszerűsítő kiadványok készítésére.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 33 000 000 forintösszeg, egyéb területen
17 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. A pályázónak rendelkeznie kell a FATOSZ-hoz történő belépési nyilatkozattal.  A pályázó
köteles nyilatkozni, hogy a pályázatból kialakításra került részt nem használja magáncélra.  A pályázatból felújításra vagy kialakításra került
falusi szálláshely külön bejárattal kell rendelkeznie a vendégek számára.  Csak az együttműködésben megvalósuló fejlesztés
támogatható. Ebből a pályázatból nem támogathatók az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
keretében a falusi szálláshely kialakítására és fejlesztésére nyújtható támogatások.



V. Jogosult települések

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

Borota ; Érsekhalma ; Gara ; Nagybaracska ; Mélykút ; Mátételke ; Madaras ; Kunbaja ; Sükösd ; Bácsszentgyörgy ; Bácsborsód ;
Bácsbokod ; Bácsalmás ; Kéleshalom ; Katymár ; Jánoshalma ; Homorúd ; Hercegszántó ; Tataháza ; Rém ; Nemesnádudvar ;
Szeremle ; Vaskút ; Bátmonostor ; Bácsszőlős ; Felsőszentiván ; Érsekcsanád ; Csátalja ; Dunafalva ; Dávod ; Csikéria ; Csávoly ;
Baja ; Mohács ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót
(nő, 25 év alatti pályakezdő, fogyatékkal élő, 40 év
fölötti 2 vagy több gyermeket egyedül nevelő, 10 éven
aluli gyereket egyedül nevelő) a beruházás
megvalósulása után 

Pályázati adatlap 10

Partnerséget igazoló együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 20
Akadálymentetsítés történik-e? Műszaki leírás 20
A beruházást követően bemutatásra kerül tradicionális
eszköz 

Pályázati adatlap 10

Rendelkezik-e a pályázó falusi vendégfogadó, vagy
ezzel egyenértékű vendéglátáshoz kapcsolódó
végzettséggel 

Képesítést igazoló bizonyítvány hitelesített másolata 20

Szférák közötti együttműködési (civil-, üzleti-, köz) Együttműködési megállapodás 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót
(nő, 25 év alatti pályakezdő, fogyatékkal élő, 40 év
fölötti 2 vagy több gyermeket egyedül nevelő, 10 éven
aluli gyereket egyedül nevelő) a beruházás
megvalósulása után 

Igen 10



A pályázó alkalmaz hátrányos helyzetű munkavállalót
(nő, 25 év alatti pályakezdő, fogyatékkal élő, 40 év
fölötti 2 vagy több gyermeket egyedül nevelő, 10 éven
aluli gyereket egyedül nevelő) a beruházás
megvalósulása után 

Nem 0

Partnerséget igazoló együttműködési megállapodás 1 megállapodás 0
Partnerséget igazoló együttműködési megállapodás 2 megállapodás 10
Partnerséget igazoló együttműködési megállapodás 3 vagy több megállapodás 20
Akadálymentetsítés történik-e? Nem 0
Akadálymentetsítés történik-e? Részlegesen akadálymentesített 10
Akadálymentetsítés történik-e? Teljesen akadálymentesített 20
A beruházást követően bemutatásra kerül tradicionális
eszköz 

Igen 10

A beruházást követően bemutatásra kerül tradicionális
eszköz 

Nem 0

Rendelkezik-e a pályázó falusi vendégfogadó, vagy
ezzel egyenértékű vendéglátáshoz kapcsolódó
végzettséggel 

Igen 20

Rendelkezik-e a pályázó falusi vendégfogadó, vagy
ezzel egyenértékű vendéglátáshoz kapcsolódó
végzettséggel 

Nem 0

Szférák közötti együttműködési (civil-, üzleti-, köz) Nincs a szférák között együttműködés 0
Szférák közötti együttműködési (civil-, üzleti-, köz) 2 szféra 10
Szférák közötti együttműködési (civil-, üzleti-, köz) Mindhárom szféra 20

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet által előírt kötelezően csatolandó mellékletek.  FATOSZ belépési nyilatkozat (FATOSZ nyomtatvány).
 Nyilatkozat, hogy a pályázatból kialakításra került részt a pályázó magáncélra nem használja.  Építési tevékenység esetén építészeti-műszaki
tervdokumentáció, vagy annak hiteles másolata.  Együttműködési megállapodás.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 827
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek előállítása, értékesítése 
Vonatkozó HPME azonosító: 300b04 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termékek előállítása, értékesítése célterületre irányuló HPME-k 

I. Fogalom magyarázat

- 

II. Támogatás vehető igénybe

Helyi termék előállításához, tárolásához, továbbfejlesztéséhez szükséges ingatlanfejlesztésekre, eszközök, gépek, technológiai berendezések
beszerzésére. A fejlesztéshez kapcsolódóan a helyi termékek piacra juttatását, megismertetését elősegítő tevékenységekre, rendezvényeken
történő bemutatására.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 60 65
Egyházi jogi személy 0 0
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 40 000 000 forintösszeg, egyéb területen
20 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A célterület keretében tervezett fejlesztés kizárólag a termék megismertetését, bemutatását, piacra juttatását elősegítő rendezvénnyel együtt
valósítható meg, melyet köteles a beruházás befejezésétől számított 3 hónapon belül, de az utolsó kifizetési kérelmet megelőzően
megvalósítani. Amennyiben a pályázó nem kíván költséget elszámolni a rendezvény kapcsán, abban az esetben is köteles a rendezvény
meghívóját, a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőző 10 munkanapon belül megküldeni a Felső-Bácska LEADER
HACS, valamint a regionális illetékességű Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. Rendezvény költségeire az összes elszámolható



költségből nettó 200 000 forint számolható el.  A pályázó a fejlesztendő tevékenységet 1 helyi szervezettel együttműködésben köteles végezni.

V. Jogosult települések

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

Baja ; Mohács ; Borota ; Érsekhalma ; Gara ; Nagybaracska ; Mélykút ; Mátételke ; Madaras ; Kunbaja ; Sükösd ; Bácsszentgyörgy ;
Bácsborsód ; Bácsbokod ; Bácsalmás ; Kéleshalom ; Katymár ; Jánoshalma ; Homorúd ; Hercegszántó ; Tataháza ; Rém ;
Nemesnádudvar ; Szeremle ; Vaskút ; Bátmonostor ; Bácsszőlős ; Felsőszentiván ; Érsekcsanád ; Csátalja ; Dunafalva ; Dávod ;
Csikéria ; Csávoly ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei; 
ai) anyagköltség, alapanyag költség.  
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;  
e.) takarítás 

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Fejlesztéssel érintett település lakosszáma A KSH 2011. janár 1-ei adatai alapján. 10
Leader rendezvényen megjelenik Nyilatkozat 20
Értékesítési megállapodás Megállapodás 20
Szakmai vagy termelői szervezeti tag, érdekképviseleti
tag 

Szevezeti tagságról szóló igazolás 10

Pályázat együttműködésben valósul meg Együttműködési megállapodás 20
A fejlesztés eredményeképpen új munkahely jön létre,
beleértve az önfoglalkoztatás is, amennyiben főállású
egyéni vállalkozó a pályázó 

Pályázat adatlap alapján 20



Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Fejlesztéssel érintett település lakosszáma 1000 fő és alatti 10
Fejlesztéssel érintett település lakosszáma 1000-2500 fő között 8
Fejlesztéssel érintett település lakosszáma 2501-3500 fő között 6
Fejlesztéssel érintett település lakosszáma 3500 fő és feletti 4
Leader rendezvényen megjelenik igen 20
Leader rendezvényen megjelenik nem 0
Értékesítési megállapodás igen 20
Értékesítési megállapodás nem 0
Szakmai vagy termelői szervezeti tag, érdekképviseleti
tag 

igen 10

Szakmai vagy termelői szervezeti tag, érdekképviseleti
tag 

nem 0

Pályázat együttműködésben valósul meg Három vagy több együttműködő partner 20
Pályázat együttműködésben valósul meg Két együttműködő partner 10
Pályázat együttműködésben valósul meg Kizárólag egy,  a HACS által előírt kötelező

együttműködő partner 
0

A fejlesztés eredményeképpen új munkahely jön létre,
beleértve az önfoglalkoztatás is, amennyiben főállású
egyéni vállalkozó a pályázó 

igen 20

A fejlesztés eredményeképpen új munkahely jön létre,
beleértve az önfoglalkoztatás is, amennyiben főállású
egyéni vállalkozó a pályázó 

nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek.  Együttműködési megállapodás a Felső-Bácska HACS
formanyomtatványán. Egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány pályázó által hitelesített másolata vagy kiállító szerv igazolása a
vállalkozásról. Őstermelő esetében őstermelői igazolvány pályázó által hitelesített másolata.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 957
Helyi Akciócsoport:  Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Zöldségkertészeti termesztések és a post-harvest műveletek végzésének beruházásai 
Vonatkozó HPME azonosító: 300b03 
Vonatkozó HPME megnevezése: Zöldségkertészeti termesztések és a post-harvest műveletek végzésének beruházásai célkitűzéseihez
kapcsolódó HPME-k. 

I. Fogalom magyarázat

Post-harvest: azon technológiai, marketing műveleteket és folyamatokat, valamint logisztikai tevékenységeket jelöli, amelyek a nyersanyag
fogyasztóhoz történő eljuttatását valósítják meg az elsődleges feldolgozást megelőzően. A post - harvest célja egyrészt a mezőgazdasági
nyersanyag beltartalmi értékeinek lehető legnagyobb mértékű megőrzése, másrészt a betakarítás után óhatatlanul kialakuló lebomlási
folyamatok minimalizálása, a fogyasztás vagy a későbbi feldolgozás céljainak megfelelő optimalizálása

II. Támogatás vehető igénybe

A projekt során támogatás vehető igénybe szabadföldi és fóliás kertészeti tevékenységhez, újszerű termesztési módszerek alkalmazásához,
valamint a mezőgazdasági betakarításokat követő (post-harvest), elsődleges feldolgozást megelőző műveletek végzéséhez szükséges épület,
építmény létesítéséhez, felújításához, bővítéséhez , valamint a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Non-profit szervezetek 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65
Egyházi jogi személy 0 0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 40 000 000 forintösszeg, egyéb területen
20 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Alanyi feltételek: A támogatást igénylőknek az alábbi feltételeknek együttesen kell megfelelniük: a) Mezőgazdasági üzemmérete a pályázat



benyújtásának időpontjában nem éri el a 4 EUME-t. b) Értékesítésből származó árbevételük legalább 50%-a származik nem-feldolgozott
mezőgazdasági termék értékesítéséből, és ez az arány a fenntartási időszakban is megmarad. Az a.) és b.) pontban szereplő kritériumoknak az
önkormányzat és non-profit szervezeteknek nem kell megfelelniük.  Tárgyi feltételek: a beruházás során kizárólag olyan új üvegházak, üveg és
fólia borítású növényházak létesítése támogatható, melynek az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterülete nem éri el az 5000 m2-t. Öntöző
rendszer kiépítésének költsége nem érheti el a 800 000 forintot. Hűtőkamrák esetén a hűtött légtér nem érheti el a 300 m3-t. Kizárólag olyan
tárolók, raktárak, post - harvest műveletek végzésére alkalmas helyiségek építése, felújítása, bővítése támogatható, melynek alapterülete nem
haladja meg a 200 m2-t. A pályázó teljes bizonyítóerejű nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztés során létesített raktározási és hűtési célú
építményeket kizárólag saját üzemében előállított termények vonatkozásában használja. A Felső-Bácska HACS által előírt  fenntarthatósági
tervben indokolja a fejlesztés szükségességét. A pályázó vállalja a Felső-Bácska HACS által speciálisan a célterületre kidolgozott tematika
alapján megvalósított képzésen kötelezően részt vesz. A pályázó a fejlesztendő tevékenységet együttműködésben végzi.

V. Jogosult települések

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

Baja ; Borota ; Érsekhalma ; Gara ; Nagybaracska ; Mélykút ; Mátételke ; Madaras ; Kunbaja ; Sükösd ; Bácsszentgyörgy ; Bácsborsód
;

Bácsbokod ; Bácsalmás ; Kéleshalom ; Katymár ; Jánoshalma ; Homorúd ; Hercegszántó ; Tataháza ; Rém ; Nemesnádudvar ;
Szeremle ; Vaskút ; Bátmonostor ; Bácsszőlős ; Felsőszentiván ; Érsekcsanád ; Csátalja ; Dunafalva ; Dávod ; Csikéria ; Csávoly ;
Mohács ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Munkahely megőrzés és teremtés Pályázati adatlap 25
A pályázó a projekt során a tárgyi feltételekben előírt
kötelezőn túl együttműködik további partnerekkel. 

Együttműködési megállapodások 25

A pályázó, vagy az alkalmazásában álló személy 
rendelkezik mezőgazdasági szakképesítéssel

Végzettséget igazoló okirat másolata 20

A megvalósítás helye szerinti település
lakosságszáma 

A KSH 2011. január 1-ei adatai alapján 10



A pályázó termelői csoport vagy szakmai
érdekképviseleti tagsággal rendelkezik

Szervezeti tagságot igazoló okirat 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Munkahely megőrzés és teremtés munkahely megtartás 10
Munkahely megőrzés és teremtés egy vagy több munkahely teremtés 25
A pályázó a projekt során a tárgyi feltételekben előírt
kötelezőn túl együttműködik további partnerekkel. 

kettő-négy partner 10

A pályázó a projekt során a tárgyi feltételekben előírt
kötelezőn túl együttműködik további partnerekkel. 

öt vagy ötnél több partner 25

A pályázó a projekt során a tárgyi feltételekben előírt
kötelezőn túl együttműködik további partnerekkel. 

csak egy, kötelezően előírt partner 0

A pályázó, vagy az alkalmazásában álló személy 
rendelkezik mezőgazdasági szakképesítéssel

Igen 20

A pályázó, vagy az alkalmazásában álló személy 
rendelkezik mezőgazdasági szakképesítéssel

Nem 0

A megvalósítás helye szerinti település
lakosságszáma 

2501 - 3500 fő lakosságszám 6

A megvalósítás helye szerinti település
lakosságszáma 

1001 - 2500 fő lakosságszám 8

A megvalósítás helye szerinti település
lakosságszáma 

1000 fő és alatti lakosszágszám 10

A megvalósítás helye szerinti település
lakosságszáma 

3500 fő feletti lakosságszám 4

A pályázó termelői csoport vagy szakmai
érdekképviseleti tagsággal rendelkezik

Igen 20

A pályázó termelői csoport vagy szakmai
érdekképviseleti tagsággal rendelkezik

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek, továbbá: A Felső-Bácska HACS által előírt üzemméretet
meghatározó formanyomtatvány és nyilatkozat, jelenlegi mezőgazdasági tevékenység hiányában csak nyilatkozat. Nyilatkozat a képzésen való
részvételről a Felső-Bácska HACS által előírt formanyomtatványon. Fenntarthatósági terv a Felső-Bácska HACS által előírt
formanyomtatványon. Együttműködési megállapodás a Felső-Bácska HACS által rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat miszerint a
fejlesztés során létesített raktározási és hűtési célú építményeket kizárólag saját üzemében előállított termények vonatkozásában használja.


