
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: (kötelező 

adattartalom) 

Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti 

tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése 

 

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező 

adattartalom) 

Szolidáris jász közösség alakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

1.3.HVS intézkedés leírása: (kötelező) Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek 

feladatellátását segítő tárgyi eszközök, fellépő ruha 

beszerzésére, valamint kapcsolódó marketing 

tevékenységre. 

 

1.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- 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. 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) 

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

 

1.7. Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Non-profit szervezetek 

 

1.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom) 

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

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

Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: (opcionális) 

Együttműködési megállapodások 



 

 

2. számú intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Köz- és településbiztonság fejlesztése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

Szolidáris jász közösség alakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

2.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

A közbiztonsággal foglalkozó szervezetek cél 

szerinti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó 

fejlesztésekre, valamint kapcsolódó marketing 

tevékenységre. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- 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 

- Járműbiztonsági rendszerek kiépítése nem támogatható. 

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

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

2.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Non-profit szervezetek 

 

2.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

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 a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

Országos vagy megyei szakmai szövetségtől tagsági igazolás  

Alapító okirat vagy alapszabály becsatolása 



 

3. számú intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Természeti és kulturális örökség 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

Helyi örökség megőrzése, fejlesztése 

 

3.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Helyi kulturális, szellemi örökség megőrzése 

érdekében helyi épületek, építmények fejlesztésére, 

tárgyi eszközök beszerzésére, valamint kapcsolódó 

kiadványok készítésére. 

 

3.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- 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 

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

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

3.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

3.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

Egyházi jogi személy 

 

3.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jászfényszaru; Jászkisér;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

 

3.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

ISBN igazolás csatolása kiadvány készítésekor 

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

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

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

 

 



 

 

4. számú intézkedés 

 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások 

fejlesztése 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni 

védekezés 

 

4.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

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: (opcionális) 

- 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 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 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: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 3  500 000Ft 

 

4.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 



Non-profit szervezetek 

 

4.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

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 

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

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



 

5. számú intézkedés 

 

5.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, 

energiatakarékos rendszerek kialakítása 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

A térség sajátos környezeti értékeire épülő helyi 

bio- és megújuló-energia ágazat valamint a turizmus 

fejlesztése 

 

5.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Megújuló energia előállítását, működtetését 

bemutató helyek kialakítása. Építés, felújítás, 

infrastruktúrafejlesztés, eszközfejlesztés, 

eszközbeszerzés, marketing költség. 

 

5.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- a beruházásnak megújuló energia felhasználást kell tartalmaznia 

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

- A pályázó vállalja, hogy a kötelező fenntartási időszakban évente 5 napon lehetővé teszi az 

érdeklődők számára a fejlesztés bemutatását, megismertetését, mely napokat meghirdet a helyben 

szokásos módon, illetve annak megrendezéséről a LEADER HACS-ot tájékoztatja. 

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

legalább 1 alkalommal a JKHK Egyesülete LEADER HACS tervezési területén megjelenő írott 

sajtóban tájékoztatja a lakosságot a megvalósult projektről. 

- 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 50 %-át megújuló energia felhasználását biztosító 

illetve  az építmény energetikai korszerűsítésére kell fordítani 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1.000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

5.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom)  

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

 

5.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

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



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

Jásztelek;  Pusztamonostor;  Jászszentandrás; 

 

 

 

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Nyilatkozat a bemutató jelleg melletti látogathatóságáról 

Költségvetés benyújtása, melyben külön fel kell tüntetni a megújuló energia felhasználást biztosító ill. az 

építmény energetikai korszerűsítésre fordított költségeket 

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) 

 



 

6. számú intézkedés 

 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Hagyományőrző programok és a jász identitás 

motiválása rendezvények keretein belül 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

Szolidáris jász közösség kialakítása az 

esélyegyenlőség biztosításával 

 

6.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

A helyi, népi hagyományokon, jász öntudaton és 

kultúrkörön alapuló rendezvények, szakmai előadások, 

konferenciák, közösségi fórumok szervezésére, új 

közösségi rendezvények támogatása. 

 

6.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- új rendezvény esetén a támogatott rendezvény első megrendezését követő évben ismételten 

megrendezi hasonló tartalommal az eseményt 

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

önkormányzattal és más civil szervezettel 

- 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, a rendezvény megvalósítása előtt, a JKHK Egyesülete LEADER HACS 

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

rendezvényről. 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

 

6.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Non-profit szervezetek 

 

6.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

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 

Programterv 

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

mesterség, tradicionális tevékenységekről 

Nyilatkozat nyomtatott sajtóban történő megjelenésről 



 

7. számú intézkedés 

 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

A térség sajátos környezeti értékeire épülő helyi 

bio- és megújuló-energia ágazat valamint a turizmus 

fejlesztése 

 

7.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

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: (opcionális) 

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

üdülőházak, apartmanok, 2 csillagos kempingek, falusi szálláshelyek  kerülnek kialakításra. 

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

önkormányzattal 

- Marketingtevékenység önállóan nem támogatható. 

- A termál- és/vagy gyógyvízzel rendelkező strandok esetében kizárólag kisléptékű fejlesztés 

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. 

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

 Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1.000 000Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

 

7.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Őstermelő 

Mikro-kis-közép vállalkozás 



Egyéni vállalkozó 

Magánszemély 

 

7.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

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 

- 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) 



 

8. számú intézkedés 

 

8.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával 

 

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

Helyi életminőség fejlesztése, belvízi védekezés 

 

8.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Belvíz elleni védekezést elősegítő gépek és 

eszközök beszerzése. 

 

8.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- 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 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

8.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

 

8.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Non-profit szervezetek 

 

8.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

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

Jászdózsa;  Jászfelsőszentgyörgy;  Jászivány;  Pusztamonostor;  Jásztelek;  Jászszentandrás;  Jászladány;  

Jászkisér;  Jászjákóhalma;  Jászfényszaru; 

 

8.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Létesítő okirat, alapító okirat, alapszabály  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal 



 

9. számú intézkedés   

 

9.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Helyi szektorok képzésének támogatása 

 

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: 

(kötelező adattartalom) 

Humán erőforrás fejlesztése 

 

9.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

A munkaerőpiacon jelentkező hiányszakmák, 

piacképes szakmák oktatására (vállalkozásfejlesztéssel, 

turisztikai tevékenységgel kapcsolatos képzések, 

nyelvi képzés, táj-specifikus kulturális, 

hagyományőrző, környezetvédelmi képzési 

programok, számítógépes tudás bővítése). 

 

9.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

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

rendelkezik a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület tervezési területén és rendelkezik 

együttműködési megállapodással a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel  

- A képzési óra 1 főre levetített költsége nettó 1000 Ft-ot nem haladhatja meg fejenként. 

 

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

9.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

 

9.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Non-profit szervezetek 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

Mikro-kis-közép vállalkozás 

 

9.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

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

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

Jászalsószentgyörgy;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

9.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

Együttműködési megállapodás a helyi önkormányzattal és más civil szervezettel 

Képzési terv (mely tartalmaznia kell az 1 főre levetített költségeket) 



 

10. számú intézkedés 

 

10.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Helyi vállalkozások támogatása 

 

10.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Helyi vállalkozások támogatása, versenyképes 

helyi termékek és szolgáltatások piacra jutásának 

elősegítése 

 

10.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Támogatás vehető igénybe a mikro-, kis és közepes 

vállalkozások létrehozására, fejlesztésére, 

eszközbeszerzésére, valamint kapcsolódó marketing 

tevékenységre. Induló és működő vállalkozások 

egyaránt pályázhatnak. 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. 

 

10.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

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

 

10.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

X Vállalkozásfejlesztés 

Közösségi célú fejlesztés 

 

10.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 18 000 000 Ft 

 

10.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

 

Őstermelő 

Mikro-kis-közép vállalkozás 

Egyéni vállalkozó 

Magánszemély 

 

10.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

Jászkisér;  Jászfényszaru;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 



10.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

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

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

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

hiteles) 

 



 

11. számú intézkedés 

 

11.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelező 

adattartalom) 

Kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése 

 

11.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 

megnevezése: (kötelező adattartalom) 

Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni 

védekezés 

 

11.3.  HVS intézkedés leírása: (kötelező 

adattartalom) 

Szabadidős szolgáltatások támogatására, uniós 

szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására és 

ehhez kapcsolódó marketing tevékenységre.  

 

11.4. Támogatási kritériumok: (opcionális) 

- azok a települések adhatnak be pályázatot, amelyek közterületei nem rendelkeznek EU-a 

szabványnak megfelelő játszótérrel 

- marketingtevékenység önállóan nem támogatható 

- Legalább egy darab mozgáskorlátozott játszótéri eszköz beszerzése kötelező. 

 

11.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  

Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

11.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10 000 000Ft 

 

11.7.Ügyfélkör: (kötelező adattartalom) 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 

 

11.8.Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom)  

  Jászkisér; Jászfényszaru ;  Jászapáti;  Jászárokszállás; 

 

11.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Igazolás, hogy a település közterületein nincs EU-s szabványnak megfelelő játszótér 

- a fejlesztésről műszaki leírás 

 


