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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése:  Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti 

tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése 

 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  Szolidáris jász közösség alakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

1.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek 

alapító okiratában vagy alapszabályában meghatározott 

alábbi tevékenységek: 

 oktatás 

 egészségmegőrzés 

 kulturális tevékenység 

 sport, szabadidős tevékenység 

 művészeti tevékenység 

 hagyományőrzés 

feladatellátását segítő tárgyi eszközök, fellépő ruha 

beszerzésére, valamint kapcsolódó marketing 

tevékenységre. 

 

1.4. Támogatási kritériumok:  

- Csak olyan non-profit szervezet nyújthat be pályázatot, amely 2013. január 1-ét megelőzően 

székhellyel rendelkezik a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület tervezési területén. 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

- A fejlesztést a három szféra (köz-, civil- vállalkozói szféra) együttműködésével kell megvalósítani, 

amely során a közszféra a fejlesztéssel érintett település önkormányzata kell, hogy legyen. A 

megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben megfogalmazott céloktól, kritériumoktól, 

valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban leírtakat az utolsó kifizetési kérelemmel 

bezárólag részben teljesíteni kell. 
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1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör:  

Non-profit szervezetek 

 

1.8.Támogatható települések köre:  

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  Jászkisér;  

Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  Jászágó;  

Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodások ( 1.számú intézkedéshez tartozó csatolandó melléklet )  

 

A nyilvántartásba vételét igazoló, a projekt adatlap benyújtási időpontjánál 30 napnál nem régebbi bírósági 

kivonat 

Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források részletes 

bemutatásával. 

Alapító okirat vagy alapszabály becsatolása 
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2. számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése:  Köz- és településbiztonság fejlesztése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  Szolidáris jász közösség alakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

2.3.  HVS intézkedés leírása:  A közbiztonsággal foglalkozó szervezetek cél 

szerinti tevékenységéhez: 

- közrend és közbiztonság védelme,  

-  önkéntes tűzoltás és mentés,  

- katasztrófa elhárítás  

közvetlenül kapcsolódó fejlesztésekre, valamint 

kapcsolódó marketing tevékenységre. 

 

2.4. Támogatási kritériumok:  

- Csak olyan civil szervezetek pályázhatnak, amelyeknek alapító okiratában vagy alapszabályában 

2013. január 01. megelőzően a cél szerinti tevékenységek (közrend és közbiztonság védelme, 

tűzoltás és mentés, katasztrófa elhárítás) között szerepel és tagja az országos vagy megyei szakmai 

szövetségnek és együttműködik a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel.  

- Amennyiben térfigyelő kamera kerül beszerzésre, az szükséges csatolni a területileg illetékes 

rendőrőrssel kötött együttműködési megállapodást a kamerák üzemeltetésével kapcsolatban 

- Polgárőr egyesületnek a projekt adatlap benyújtást megelőzően országos vagy megyei polgárőr 

szakmai szövetségben tagsággal kell rendelkeznie. 

- Járműbiztonsági rendszerek kiépítése nem támogatható. 

- Non-profit szervezeteknek a fejlesztéssel érintett helyi önkormányzattal együtt kell működnie. A 

megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben megfogalmazott céloktól, kritériumoktól, 

valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban leírtakat az utolsó kifizetési kérelemmel 

bezárólag részben teljesíteni kell. 

- Marketingtevékenység önállóan nem, csak eszközbeszerzéssel, fejlesztéssel együtt támogatható. 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 
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2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

2.7.Ügyfélkör:  

Non-profit szervezetek 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

 

2.8.Támogatható települések köre:  

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  Jászkisér;  

Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  Jászágó;  

Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás ( 2.számú intézkedéshez tartozó csatolandó melléklet ) 

Országos vagy megyei szakmai szövetségtől tagsági igazolás  

Alapító okirat vagy alapszabály becsatolása 

 

Non-profit szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló, a projekt adatlap benyújtási időpontjánál 

30 napnál nem régebbi bírósági kivonat 

Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források részletes 

bemutatásával. 

Rendőrőrssel kötött együttműködési megállapodás  
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3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése:  Természeti és kulturális örökség 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  Helyi örökség megőrzése, fejlesztése 

 

3.3.  HVS intézkedés leírása:  Helyi kulturális, szellemi örökség megőrzése 

érdekében helyi épületek, építmények fejlesztésére, 

tárgyi eszközök beszerzésére, valamint kapcsolódó 

kiadványok készítésére. 

 

3.4. Támogatási kritériumok:  

- Kizárólag bejegyzett és működő civil szervezetek pályázhatnak, melyek bejegyzése 2013. január 

01. előtt történt meg és együttműködési megállapodással rendelkezik a helyi önkormányzattal és 

más civil szervezettel. A megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben megfogalmazott 

céloktól, kritériumoktól, valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban leírtakat az utolsó 

kifizetési kérelemmel bezárólag részben teljesíteni kell. 

 

- csak az a kiadvány készítés támogatható, amely rendelkezik ISBN igazolással 

- A beruházás részeként a fejlesztést népszerűsítő, bemutató marketing tevékenység kötelező, melyet 

a támogatás terhére köteles elszámolni. 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

3.7.Ügyfélkör:  

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

Egyházi jogi személy 

 

3.8.Támogatható települések köre:  

Jászfényszaru; Jászkisér;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 
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3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

ISBN igazolás csatolása kiadvány készítésekor 

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel (3.számú intézkedéshez 

tartozó csatolandó melléklet ) 

A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli   

elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (lehet szemle is, nem kell hiteles) 

 

Non-profi szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló, a projekt adatlap benyújtási időpontjánál 30 

napnál nem régebbi bírósági kivonat 

Egyházi jogi személy ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okiratot, az egyház, belső egyházi 

jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi 

személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott 

jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 

miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki 

Műszaki tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz, homlokzati rajzok, metszetek, fotók a fejleszteni kívánt 

ingatlan jelenlegi állapotáról) 

Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források részletes 

bemutatásával. 
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4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése:  Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások 

fejlesztése 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni 

védekezés 

 

4.3.  HVS intézkedés leírása:  Szabadidős és sporttevékenység támogatására, 

tevékenységhez kötődő épületek kialakítására, 

felújítására, kapcsolódó marketingtevékenységre. 

Szabadidős és sporttevékenységhez köthető 

eszközbeszerzésre. 

Támogatás vehető igénybe olyan fejlesztésekre, 

melyek a szabadidősport gyakorlását elősegítő bel- és 

kültéri sportpályák, sportolásra alkalmas területek 

fejlesztését, eszközök beszerzését, kiszolgáló 

infrastruktúra kiépítését, új tematikus szabadidősport 

pályák kiépítését tartalmazzák. 

 

4.4. Támogatási kritériumok:  

- Kizárólag bejegyzett és működő civil szervezetek pályázhatnak, melyek bejegyzése 2013. január 

01. előtt történt meg és együttműködési megállapodással rendelkezik a helyi önkormányzattal és 

más civil szervezettel. A megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben megfogalmazott 

céloktól, kritériumoktól, valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban leírtakat az utolsó 

kifizetési kérelemmel bezárólag részben teljesíteni kell. 

A projekt megvalósítását követően, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig írásos beszámolót 

küld a HACS számára. 

- A fejlesztés eredményeként a szolgáltatást és a sportolási lehetőséget mindenki számára 

hozzáférhetővé kell tenni. A használatot házirendben szükséges szabályozni, melyet a pályázó 

táblán helyez el a fejlesztési területen. 

 

- A projekt megvalósítását követen, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig egy nyílt nap keretében 

„Releváns jó gyakorlat átadása – bemutatása” címmel rendezvényt tart, szférák közötti 

együttműködésben, 

- A beruházás részeként a fejlesztést népszerűsítő, bemutató marketing tevékenység kötelező, melyet 

a támogatás terhére köteles elszámolni. 
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- A fejlesztés olyan területen nem valósulhat meg, amely kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézményekhez kapcsolódó területet érint. 

- Játszótér kialakítása, felújítása nem támogatható. 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3  500 000Ft 

 

4.7.Ügyfélkör:  

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

 

4.8.Támogatható települések köre:  

Jánoshida; Jászdózsa; Pusztamonostor; Alattyán; Jásztelek; Jászszentandrás; Jászladány; Jászkisér; 

Jászjákóhalma; Jászivány; Jászfényszaru; Jászfelsőszentgyörgy; Jászboldogháza;  Jászágó; Jászalsószentgyörgy; 

Jászapáti; Jászárokszállás; 

 

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel (4.számú intézkedéshez 

tartozó csatolandó melléklet ) 

A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli   

elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (lehet szemle is, nem kell hiteles) 

 

házirend a használat szabályozásáról (saját formátum) 

 

Non-profi szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló, a projekt adatlap benyújtási időpontjánál 30 

napnál nem régebbi bírósági kivonat 

Műszaki tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz, homlokzati rajzok, metszetek, fotók a fejleszteni kívánt 

ingatlan jelenlegi állapotáról) 

Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források részletes 

bemutatásával. 

„Releváns jó gyakorlat átadása – bemutatása” rendezvény programterve, (saját formátum) 
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5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, 

energiatakarékos rendszerek kialakítása 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  A térség sajátos környezeti értékeire épülő helyi 

bio- és megújuló-energia ágazat valamint a turizmus 

fejlesztése 

 

5.3.  HVS intézkedés leírása:  Megújuló energia előállítását, működtetését 

bemutató helyek kialakítása. Építés, felújítás, 

infrastruktúrafejlesztés, eszközfejlesztés, 

eszközbeszerzés, marketing költség.  

 

5.4. Támogatási kritériumok:  

- a beruházásnak megújuló energia felhasználást kell tartalmaznia 

- A marketing költség és a kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható. 

- A pályázó vállalja, hogy a fejlesztést megvalósulását követően, az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtása előtt egy rendezvény keretében bemutatja a fejlesztést. 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 

legalább 1 alkalommal az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt, a JKHK Egyesülete LEADER 

HACS tervezési területén megjelenő írott sajtóban tájékoztatja a lakosságot a megvalósult 

projektről. A megjelent cikkről az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az ügyfél másolatot 

küld az illetékes akciócsoportnak, mely felkerül a HACS honlapjára. 

- A beruházás részeként a fejlesztést népszerűsítő, bemutató marketing tevékenység kötelező, melyet 

a támogatás terhére köteles elszámolni. 

- Azok az egyéni vállalkozások és mikro-kis-közép vállalkozás pályázhat, akiknek az elmúlt 2 évben 

a statisztikai létszáma minimum 3 fő  

- A fejlesztés összes költségének a minimum 80 %-át megújuló energia felhasználását biztosító 

illetve  az építmény energetikai korszerűsítésére kell fordítani 

 

- Kizárólag működő vállalkozások pályázhatnak. 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 
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5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1.000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör:  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

 

5.8.Támogatható települések köre:  

Alattyán; Jánoshida; Jászalsószentgyörgy; Jászapáti;  Jászágó;  Jászárokszállás;  Jászboldogháza;  

Jászladány; Jászdózsa; Jászfényszaru; Jászfelsőszentgyörgy; Jászivány; Jászjákóhalma; Jászkisér; Jásztelek; 

Pusztamonostor; Jászszentandrás; 

 

 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Nyilatkozat rendezvényről 

Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források részletes 

bemutatásával. 

Nyilatkozat statisztikai létszámról 

Nyilatkozat nyomtatott sajtóban történő megjelenésről 

A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli 

elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (lehet szemle is, nem kell hiteles) 

 

Építési tervdokumentáció, valamint a megújuló energia előállítását, felhasználását szolgáló eszköz, 

technológia műszaki leírása, specifikációja. 
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6. számú intézkedés 

 

6.1. HVS intézkedés megnevezése:  Hagyományőrző programok és a jász identitás 

motiválása rendezvények keretein belül 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  Szolidáris jász közösség kialakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

6.3.  HVS intézkedés leírása:  A helyi, népi hagyományokon, jász öntudaton és 

kultúrkörön alapuló rendezvények, szakmai előadások, 

konferenciák, közösségi fórumok szervezésére, új 

közösségi rendezvények támogatása.  

 

6.4. Támogatási kritériumok:  

- csak az a rendezvény támogatható, melyek együttműködési megállapodással rendelkezik a helyi 

önkormányzattal és más civil szervezettel. A megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben 

megfogalmazott céloktól, kritériumoktól, valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban 

leírtakat az utolsó kifizetési kérelemmel bezárólag részben teljesíteni kell. 

- a rendezvényen bemutatásra kerül 5 helyi termék vagy helyi népi hagyományokon alapuló 

mesterség, tradicionális tevékenység 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 

legalább 1 alkalommal, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt a JKHK Egyesülete LEADER 

HACS tervezési területén megjelenő írott sajtóban, egy hirdetés formájában tájékoztatja a 

lakosságot a rendezvényről. A megjelent cikkről az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az 

ügyfél másolatot küld az illetékes akciócsoportnak, mely felkerül a HACS honlapjára. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

 

6.7.Ügyfélkör:  

 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 
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6.8.Támogatható települések köre: 

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  Jászkisér;  

Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  Jászágó;  

Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel (6..számú intézkedéshez 

tartozó csatolandó melléklet ) 

Programterv 

Nyilatkozat a rendezvényen bemutatásra kerülő helyi termék vagy helyi népi hagyományokon alapuló 

mesterség, tradicionális tevékenységekről 

Nyilatkozat nyomtatott sajtóban történő megjelenésről 

 

Non-profi szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló, a projekt adatlap benyújtási időpontjánál 

30 napnál nem régebbi bírósági kivonat 

Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források részletes 

bemutatásával. 
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7. számú intézkedés 

 

7.1. HVS intézkedés megnevezése:  Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  A térség sajátos környezeti értékeire épülő helyi 

bio- és megújuló-energia ágazat valamint a turizmus 

fejlesztése 

 

7.3.  HVS intézkedés leírása:  Falusi magánszálláshelyek kialakítására, 

fejlesztésére vagy a szálláshely kialakításához 

kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére igényelhető 

támogatás.  

Támogatható: épület felújítás, eszközbeszerzés, 

marketing költség, parkosítás költsége 

 

7.4. Támogatási kritériumok:  

- Csak olyan fejlesztés valósítható meg, mellyel minimum III. osztályú panziók, II.-III. osztályú 

üdülőházak, apartmanok, 2 csillagos kempingek, valamint az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi 

Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 

52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 4. számú mellékletében meghatározottaktól alacsonyabb kategóriájú 

falusi szálláshelyek kerülnek kialakításra. 

- csak az a fejlesztés támogatható, mely rendelkezik együttműködési megállapodással a helyi 

önkormányzattal. A megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben megfogalmazott 

céloktól, kritériumoktól, valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban leírtakat az utolsó 

kifizetési kérelemmel bezárólag részben teljesíteni kell. 

 

- Marketingtevékenység önállóan nem támogatható. 

- A termál- és/vagy gyógyvízzel rendelkező strandok esetében új fejlesztés, felújítás támogatható. 

- Kapcsolódó lovas turisztikai szolgáltatás fejlesztésére legfeljebb 2.000.000 Ft vehető igénybe. 

- Falusi magánszálláshelyek kialakítására, fejlesztésére maximum 5 000 000 Ft támogatási összeg 

igényelhető. 

- A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 

legalább egy helyi termék előállítása vagy feldolgozása bemutatásra kerül az üzemeltetési időszak 

alatt. 
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7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1.000 000Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

7.7.Ügyfélkör:  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Magánszemély 

 

7.8.Támogatható települések köre:  

Jánoshida;  Jászdózsa;  Pusztamonostor;  Alattyán;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  Jászkisér;  

Jászjákóhalma;  Jászivány;  Jászfényszaru;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászboldogháza;  Jászágó;  

Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

 

7.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- műszaki tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz, homlokzati rajzok) 

- Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal (7. számú intézkedéshez tartozó csatolandó 

melléklet ) 

- Nyilatkozat helyi termékről 

- A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen 

belüli elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (lehet szemle is, nem kell 

hiteles) 

 

- Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források 

részletes bemutatásával. 

- Őstermelői igazolvány pályázó által hitelesített másolata, amennyiben őstermelő ügyfélként 

pályázik 
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8. számú intézkedés 

 

8.1. HVS intézkedés megnevezése:  Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával 

 

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  Helyi életminőség fejlesztése, belvízi védekezés 

 

8.3.  HVS intézkedés leírása:  Belvíz elleni védekezést elősegítő gépek és 

eszközök beszerzése. 

 

8.4. Támogatási kritériumok:  

- Kizárólag olyan önkéntes tűzoltó-, vagy polgárőr egyesület pályázhat, melynek létesítő okiratában 

szerepel a közrend és közlekedésbiztonság védelme, az önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-

elhárítás tevékenységek közül legalább egy. 

- csak fejlesztés támogatható, mely rendelkezik együttműködési megállapodással a helyi 

önkormányzattal. A megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben megfogalmazott 

céloktól, kritériumoktól, valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban leírtakat az utolsó 

kifizetési kérelemmel bezárólag részben teljesíteni kell. 

-  

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

8.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

8.7.Ügyfélkör:  

Non-profit szervezetek 

 

8.8.Támogatható települések köre:  

Alattyán; Jánoshida; Jászalsószentgyörgy; Jászapáti; Jászágó; Jászárokszállás; Jászboldogháza; Jászdózsa; 

Jászfelsőszentgyörgy; Jászivány; Pusztamonostor; Jásztelek; Jászszentandrás; Jászladány; Jászkisér; 

Jászjákóhalma; Jászfényszaru; 
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8.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Létesítő okirat, alapító okirat, alapszabály  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal (8.számú intézkedéshez tartozó csatolandó melléklet ) 

 

Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források részletes 

bemutatásával. 

Non-profi szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló, a projekt adatlap benyújtási időpontjánál 

30 napnál nem régebbi bírósági kivonat 

Gépek részletes adatait tartalmazó műszaki leírás 
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9. számú intézkedés 

 

9.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi vállalkozások támogatása 

 

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:  Helyi vállalkozások támogatása, versenyképes 

helyi termékek és szolgáltatások piacra jutásának 

elősegítése 

 

9.3.  HVS intézkedés leírása:  a) Támogatás vehető igénybe a mikro-, kis és 

közepes vállalkozások létrehozására, fejlesztésére, 

eszközbeszerzésére, valamint kapcsolódó marketing 

tevékenységre. Induló és működő vállalkozások 

egyaránt pályázhatnak.  

b) Támogatás vehető igénybe továbbá új vagy 

meglévő helyi termékek előállításához, bemutatásához, 

piacra jutásához szükséges épületek, építmények 

felújítására, építésére, eszközök beszerzésére, valamint 

a helyi termék piacra jutásához szükséges marketing 

tevékenységre. 

 

9.4. Támogatási kritériumok:  

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

- Az a) és b) komponens esetében a fejlesztés csak mind három szféra (civil-, üzleti-, közszféra) 

együttműködésével valósulhat meg. Az együttműködés során a partnerek aktívan együttműködnek, 

a fejlesztés megvalósításában, a projekt adatlapon leírt beruházás vonatkozásában tényleges 

együttműködési tevékenységen keresztül, mely tevékenység nem lehet a beruházásra vonatkozó 

beszállítói illetve kivitelezői tevékenység. A megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben 

megfogalmazott céloktól, kritériumoktól, valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban 

leírtakat az utolsó kifizetési kérelemmel bezárólag részben teljesíteni kell. 

 

- Az a) és b) komponens vonatkozásában a beruházás részeként a fejlesztést népszerűsítő, bemutató 

marketing tevékenység kötelező, melyet a támogatás terhére köteles elszámolni. 

- A b) komponens esetében a LEADER HACS illetékességi területén helyben előállított, helyben 

honos vagy helyben megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre 

jellemző technológiával, eljárással készült nem nagyüzemi termékre vonatkozó fejlesztések 

támogathatóak. 
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9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

9.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 18 000 000 Ft 

 

9.7.Ügyfélkör:  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Magánszemély 

 

9.8.Támogatható települések köre:  

Jászkisér; Jászfényszaru; Jászapáti;Jászárokszállás; 

 

9.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Együttműködési megállapodás mind három szférával (civil-, üzleti-, közszféra) (9.számú 

intézkedéshez tartozó csatolandó melléklet ) 

- A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen 

belüli elhelyezkedését bemutató ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (lehet szemle is, nem kell 

hiteles) 

 

Őstermelői igazolvány pályázó által hitelesített másolata, amennyiben őstermelő ügyfélként pályázik 

Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források részletes 

bemutatásával. 

Műszaki tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz, homlokzati rajzok, metszetek, fotók a fejleszteni 

kívánt ingatlan jelenlegi állapotáról) 

Nyilatkozat helyi termékről (saját formátum) 
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10. számú intézkedés 

 

10.1. HVS intézkedés megnevezése:  Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése 

 

10.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése:  

Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni 

védekezés 

 

10.3.  HVS intézkedés leírása:  Szabadidős szolgáltatások támogatására, uniós 

szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására és 

ehhez kapcsolódó marketing tevékenységre.  

 

10.4. Támogatási kritériumok:  

- Fejlesztés azon a településen valósítható meg, mely településen a benyújtást megelőző 5 évben 

uniós támogatásból nem valósult meg közterületi játszótér kialakítására, felújítására vonatkozó 

beruházás. 

- marketingtevékenység önállóan nem támogatható 

- Legalább egy darab mozgáskorlátozott játszótéri eszköz beszerzése kötelező. 

- A beruházás részeként a fejlesztést népszerűsítő, bemutató marketing tevékenység kötelező, melyet 

a támogatás terhére köteles elszámolni. 

- A fejlesztés csak mind három szféra (civil-, üzleti-, közszféra) együttműködésével valósulhat meg. 

Az együttműködés során a partnerek aktívan együttműködnek, a fejlesztés megvalósításában, a 

projekt adatlapon leírt beruházás vonatkozásában tényleges együttműködési tevékenységen 

keresztül, mely tevékenység nem lehet a beruházásra vonatkozó beszállítói illetve kivitelezői 

tevékenység. A megállapodás tartalma nem térhet el az intézkedésben megfogalmazott céloktól, 

kritériumoktól, valamint a nyertes kérelem esetén a megállapodásban leírtakat az utolsó kifizetési 

kérelemmel bezárólag részben teljesíteni kell. 

 

10.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

10.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000Ft 

 

10.7.Ügyfélkör:  

Önkormányzat, önkormányzati társulás 
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10.8.Támogatható települések köre:  

  Jászkisér; Jászfényszaru ;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

10.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Nyilatkozat játszótér megvalósulásáról 

- a fejlesztésről műszaki leírás 

- Részletes költségvetés a fejlesztés költségeinek, illetve a költségek fedezetéül szolgáló források 

részletes bemutatásával. 

- Együttműködési megállapodás mind három szférával (civil-, üzleti-, közszféra) (10. számú 

intézkedéshez tartozó csatolandó melléklet) 
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PROJEKT ADATLAP 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS-hoz a LEADER  

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

1.1.Ügyfél adatai 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám  

Kapcsolattartó neve  

Kapcsolattartó telefonszáma  

 

1.1 Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

. 
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2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

      

2.2.HVS cél megjelölése: 

 

2.3.HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

  egyéb, a Vhr. 31. §-ába nem tartozó tevékenység 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max 1000 karakter): 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max.2500 karakter) 
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2.8.Költségvetés 

 

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

 

Tevékenység megnevezése Tevékenységhez kapcsolódó költség (Ft) 

 * 

 

(*a sorok száma szükség szerint bővíthető) 

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

 

2.9.A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a 

kritériumoknak való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása 

 

2.10. Csatolandó dokumentumok felsorolása 

 

Képviselő neve:       

 

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

 

p.h 

 

Dátum:       

 

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

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 

törvény 6. és 7. §-on alapul 
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PROJEKT ADATLAP kitöltési útmutató 

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

 

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

esetén a teljes név 

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

képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns) 

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

magánszemély esetén az állandó lakcím. 

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

abban az esetben kell kitölteni 

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

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

négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés 

időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.  

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

elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra 

Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

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

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

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

céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése 

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

tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett 

tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. 

Megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER HACS illetékességi területén lévő település 

megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztést kívánják megvalósítani 
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A tervezett projekt célja (1000 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, 

illetve program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti 

elő a HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. 

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

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

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

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

LEADER forrásból igényelt támogatás összege. 

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

aláírása. 

 

A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a 

kritériumoknak való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek 

bemutatása: A LEADER HACS által a LEADER Intézkedési Tervében megfogalmazott 

korlátok, kritériumok, vállalások bemutatása, indoklása, alátámasztása. Az itt leírtak alapján 

látható legyen, hogy a LEADER HACS által előírt milyen módon fognak érvényesülni a 

projekt végrehajtása során, illetve a fenntartási időszak idején. 

Csatolandó dokumentumok felsorolása: Amennyiben a LEADER HACS a projekt 

adatlaphoz további mellékleteket, nyilatkozatokat kíván bekérni, azok csatolását itt kell 

feltüntetnie az ügyfélnek. 

 

 

 


