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Általános tudnivalók
• Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok:
Benyújtás kezdete: 2018.01.02-től
• Falusi turizmus a hagyományok és értékek jegyében
• Innovatív fejlesztések és munkahelyteremtés
• Helyi termékeket előállítók támogatása

• Nem gazdaság fejlesztéssel kapcsolatos pályázatok:
Benyújtás kezdete: 2018.02.05-től
• Élhető települések kialakítása
• Civil szervezetek székhely, telephely fejlesztése és 

eszközbeszerzése
• Egyházi jellegű projektek támogatása
• Hagyományőrző, értékteremtő rendezvények



• Jogosultsági feltétel:
• Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Khe. 33 

településén:bejelentett - lakhely, tartózkodási hely, 
székhely (legalább 2017.01.01.).

• Ügyfél regisztrációs szám (MVH regszám.)
• Ügyfélkapu
• Rendezett munkaügyi kapcsolat, átlátható szervezet,
• Támogatási rendszerben nem áll kizárás alatt,
• Nem tesz megtévesztő adatszolgáltatást, nyilatkozatot a 

támogatás elnyerése érdekében, nem mesterségesen 
teremti meg a pályázat jogosultsági feltételeit,

• Nem áll jogerős felszámolás, csőd, végelszámolás alatt,
• A szükséges dokumentumokat, igazolásokat, 

nyilatkozatokat hiánytalanul, megfelelő tartami és formai 
elemekkel benyújtja. 

• Egyéb kizáró okok speciálisa lehetnek a pályázati 
felhívásban. 



Támogatási összeg, támogatható kérelmek száma
Felhívás címe Támogatási összeg

(Ft)

Előlegigénylés max. 50% 

(Ft)

Támogatható kérelmek 

száma (db)

Falusi szálláshely 200.000 – 7.000.000 3.500.000 5 – 10 

Innovatív 

vállalkozás

200.000 – 7.000.000 3.500.000 10 – 14 

Helyi termék 200.000 – 3.000.000 1.500.000 4 – 8 

Élhető település 200.000 – 8.000.000 4.000.000 10 – 15 

Civil szervezetek 200.000 – 2.000.000 1.000.000 10 – 17 

Egyházak 1.000.000-6.000.000 3.000.000 5 – 10 

Rendezvény 200.000 – 1.000.000 500.000 16 - 22

Egyéb költség: A támogatásban igényelt 

összeg maximum 7% - a lehet. 

Közbeszerzési eljárás, tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki 

ellenőr, könyvvizsgálat, projekt menedzsment, terület 

előkészítés számolható el



Benyújtás, támogatási intenzitás
• Gazdaság fejlesztés esetében-Értékelési határnapok: VP6-19.2.1.-29-6-

17: 2018.02.16. 2018.03.19. 2018.06.01. 2018.07.13. VP6-19.2.1.-29-1-
17: 2018.03.02. 2018.04.02. 2018.06.08. 2018.07.20. VP6-19.2.1.-29-2-
17: 2018.03.16. 2018.04.20. 2018.06.15. 2018.07.27. 

• Nem gazdaságfejlesztés esetében-Értékelési határnapok: VP6-19.2.1.-
29-3-17: 2018.03.26. 2018.05.04. 2018.06.22. 2018.08.03. VP6-19.2.1.-
29-4-17: 2018.04.06. 2018.05.11. 2018.06.29. 2018.08.10. VP6-19.2.1.-
29-5-17: 2018.04.16. 2018.05.18. 2018.06.29. 2018.08.17. VP6-19.2.1.-
29-7-17: 2018.04.27. 2018.05.28. 2018.07.06. 2018.08.24.

• Támogatási intenzitások:
• Gazdaságfejlesztés: fejlesztendő járás 70%, kedvezményezett 60%, nem 

besorolt 50%.
• Nem gazdaságfejlesztés: fejlesztendő 95%, kedvezményezett 90%, nem 

besorolt 75%.
• Benyújtás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu → Elektronikus ügyintézés 

felületen bejelentkezés. Feltöltést követően Ügyfélkapun keresztül 
adódik be. („személyesen” vagy meghatalmazott útján)

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/


Falusi turizmus a hagyományok és értékek jegyében

• Támogatást igénylők köre:

• Őstermelő,

• Adószámmal rendelkező magánszemély,

• Adószámmal nem rendelkező magánszemély

• Nonprofit Kft., Kft., Bt.

• Egyéni vállalkozó

• Egyéb feltételek: vállalkozás esetében 
mikrovállalkozásnak minősül,

• Benyújtást megelőző, lezárt üzleti év árbevételének 
kevesebb, mint 50% - a származik mezőgazdasági 
tevékenységből.

• Indikátor: a támogatás eredményeként létrejött új 
termékek vagy szolgáltatások száma → célérték 2 db



Falusi turizmus a hagyományok és értékek jegyében
Támogatható tevékenységek –

csekély összegű támogatási kategória - saját teljesítés NEM támogatható

Kötelező, önállóan 

támogatható

Választható, 

önállóan 

támogatható

Kötelező, 

önállóan NEM 

támogatható

Választható önállóan NEM 

támogatható

Szálláshelyhez, 
szolgáltatáshoz 
kapcsolódó eszköz,
gépbeszerzés

Energia-
hatékonyság
növelése 

Tájékoztatás és 
nyilvánosság 
biztosítása

Szálláshelyhez, szolgáltatáshoz 
kapcsolódó kisléptékű 
infrastruktúra

Épület felújítás, korszerűsítés, 
bővítés

Projekt előkészítés, projekt 
menedzsment, 

Vagyonvédelmi elektronikai és 
hűtőberendezések, rendszer 
kiépítése

Mérnöki feladatok



Nem támogatható tevékenységek
• Speciális:
• Szálloda, kemping, üdülőház, telepített sátortábor, gyermek –

és ifjúsági táborok kialakítása, fejlesztése.
• Szálláshely fejlesztés nélkül, önállóan nem támogatható: agro, 

lovas, erdei, vadász, horgász, vízi és borturizmus.

• Általános: (minden intézkedés esetében érvényes!)
• termőföld, ingatlan, élő állat vásárlás és bérlés,
• Árú beszerzés, lőfegyver, használt eszköz/gép, gépjármű 

beszerzés, bérlés,
• Gondnoki, szolgálati, saját lakás / lakrész, helyiség kialakítása, 

bővítése, fejlesztése,
• Bontott építő anyag beszerzés és beépítés
• Tanulmányok, felmérések készítése, rendezvény szervezés 

(kivétel egyháznál és a rendezvény kiírásnál!)
• Szállítás, biztosítás, vámkezelés, Franchise rendszer kialakítás, 

működtetés. 



Műszaki, szakmai elvárások – minden 
intézkedésnél egyedi, specifikus

• Falusi szálláshely esetében:„4 napraforgós minősítés
• Panzió: I. osztályú minősítés
• Motel: 3 csillagos minősítés
• Tájra, tájegységre, népcsoportra jellemző szoba, sarok 

kialakítása szálláshely és szolgáltatás esetében is
• Legalább 1 helyi termelővel való együttműködés megkötése
• Speciális, tematikus szálláshelyek kialakítása: vadász, horgász, 

erdei, vízi, kerékpáros, gyógy, - egészség – wellness, 
geocaching, motoros,jurta, hagyományőrző

• Legalább 2 db új szolgáltatás bevezetése (étkeztetés, helyi 
termelővel együttműködés nem számítható bele)

• Részleges akadálymentesítés, reális és megalapozott pénzügyi 
terv

• Kihasználtsági mutató a 3. év végére működőnél 50%, 
indulónál 35 %.



„4 napraforgós minősítés feltételei”

• Szoba méretek („hálószoba”):

• 1 ágyas: 12m2, 

• 2 ágyas: 12m2,

• 3 ágyas: 18m2,

• 4 ágyas: 20m2 minimum értékek.

• 1 db 4 ágyas, a többi 1-2-3 ágyas lehet

• Minimum 6 fő , maximum 16 fő szállásolható el.

• Minden szobához saját, a szobából nyíló, 
máshonnan nem megközelíthető fürdőszoba (m2 
megkötés nincs)



„4 napraforgós minősítés feltételei”

• Egybenyíló – családi szobák esetében (2 db szoba) a 
kettő között  1 db fürdőszoba elfogadható,

• Konyha, nappali szükséges, m2 megkötés nincs, egy 
légtérben kialakíthatóak,

• Minimum 1 db konyha elvárt, ha emeletes, felső szinten 
vendégszoba, akkor emeleten ajánlott legalább egy 
teakonyha,

• Ha a szállásadó étkeztet, saját, különálló konyha, ami 
nem lehet a vendég konyha.

• További feltételek eszközökre, berendezésekre, 
kialakításra:  „Falusi szálláshely napraforgóval” 
minősítésének tanúsító védjegye Működési szabályzat c. 
dokumentumban



Vendégháztól különálló, önálló szálláshely egység

• Régen „Apartman”, jogilag ez a fogalom már NEM létezik, 
elnevezésnek adható, de nem szálláshely kategória!!!

• Feltételei: 4 napraforgós előírások
• Szoba méretek („hálószoba”):
• 1 ágyas: 12m2, 
• 2 ágyas: 12m2,
• 3 ágyas: 18m2,
• 4 ágyas: 20m2 minimum értékek.
• Fürdőszoba kötelező!
• Konyha nem kötelező ha adott hrsz- en belül az étkeztetés 

megoldható vendégkonyhával, 
• Egy hrsz – en lévő szálláshelyeknek azonos minősítés,
• Egy hrsz - en belül összesen 6- 16 fő helyezhető el, 

maximum 8 szoba alakítható ki. 



Falusi szálláshely - Szakosodás
• LEADER pályázat esetében nálunk előírás
• Választható szakosodás:
• Bioporta / Ökoporta
• Egészségporta
• Üdülés kerekes székes és mozgáskorlátozottakat fogadó 

vendégházba,
• Üdülés bébi / gyermekbarát vendégházba
• Aktív üdülés a falusi portán (pl: kerékpáros, horgász, 

vadász stb.) 
• Üdülés lovas tanyán
• Üdülés boros / pálinkás gazdánál (nem pályázható)
• Hagyományok portája,
• Falusi életmód, ifjúsági porta 



Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok – nem 
teljesülése esetében azonnali elutasítás

• Átlátható szervezetnek minősül (Áht. 2011. évi 
CXCV. Törvény)

• Területi lehatárolásnak megfelelő területek 
fejleszt (mind a 33 település jogosult)

• Lakcímkártya másolat, (ha releváns)
• Vállalkozói igazolvány másolat, (ha releváns)
• Nonprofit szervezet nyilvántartásba vételét 

igazoló bírósági kivonat,
• Pénzügyi terv.
• Minden egyéb dokumentum, a felsoroltakon 

kívül, ami a „Csatolandó mellékletek” listában 
szerepel, hiánypótolható.



Pontozási szempontok
• Speciális: 
• Releváns végzettség
• Zöldfelület növelés legalább 10 % (elszámolt költséggel)
• FATOSZ tagság (működő szálláshelyeknél)
• Szálláshely legalább 1 éve működik
• Elmúlt 2 év vonatkozásában, legalább 2 db anyagi jellegű közösségi szerepvállalás 

igazolása
• Általános:
• A fejlesztés helye a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett 

járásban, és a 105/ 2015. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett  településen 
található.

• Megújuló energia
• Projekt által teremtett munkahelyek száma, valamint ebből hátrányos helyzetűek száma.
• Üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági terv,
• Korábbi 2007 – 2013 EMVA megvalósult projekthez kapcsolódik,
• Teljes/ részleges akadálymentesítés.
• Komplex pályázat. (Építés, eszköz / gép beszerzés, kisléptékű infra., marketing 

elszámolás)
• HACS fórumon való részvétel/projektgyűjtő adatlap előzetes beküldése,
• A projekt megvalósításához 50% - ban helyi vállalkozót kér fel, 
• Projektet helyi rendezvényen és / vagy kiadványban népszerűsíti
• Adható összpontszám: 100 pont. Minimálisan teljesítendő: 60 pont.  



Innovatív fejlesztések és munkahelyteremtés
• Támogatást igénylők köre:
• Őstermelő,
• Adószámmal rendelkező magánszemély,
• Kft.,Bt.,Rt.,Szociális szövetkezet,Egyéni vállalkozó
• Helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat
• Egyéb feltételek: általános
• Mezőgazdasági tevékenységet folytatók, mezőgazdasági 

fejlesztéssel kapcsolatos kérelmei ezen kiíráson belül nem 
támogathatóak!Kérjük a helyi termékkel kapcsolatos kiírást 
vegyék alapul. 

• Indikátor: a támogatás eredményeként létrejött új termékek 
vagy szolgáltatások száma → célérték 1 db

• Nem támogatható tevékenységek:turisztikai jellegű 
beruházások és szolgáltatások, valamint az általánosban 
felsoroltak 



Támogatható tevékenységek –

csekély összegű támogatási kategória - saját teljesítés NEM támogatható

Kötelező, önállóan 

támogatható

Választható, önállóan 

támogatható

Kötelező, önállóan 

NEM támogatható

Választható önállóan 

NEM támogatható

--------------------------- Eszköz, gép, 
technológia, szabvány 
beszerzése,
bevezetése,

Tájékoztatás és 
nyilvánosság 
biztosítása

Akadálymentesítés

Marketing 
tevékenység

Épület felújítás, 
korszerűsítés, bővítés

Projekt előkészítés, 
projekt menedzsment, 
projekt szintű 
könyvvizsgálat 

Kisléptékű 
infrastruktúra 
kialakítása, 
korszerűsítése, 
bővítése.

Műszaki ellenőri
feladatok, 



• Műszaki, szakmai elvárások
• Új innovatív technológia, technika bevezetése, amely új 

piacképes terméket eredményez
• Új hiánypótló szolgáltatás bevezetése a kistérségben
• Reális és megalapozott költségvetés

• Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok –
amennyiben releváns:

• Lakcímkártya másolat,
• Vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány másolat,
• Szociális szövetkezet bejegyzését igazoló bírósági kivonat
• Önkormányzat/ önkormányzat tárulás esetében, a képviselő 

testület megvalósításról szóló határozata
• Képviseletre jogosult aláírási címpéldánya



• Pontozási szempontok:

• Olyan új innovatív tevékenység létrehozás 
projekt által, ami az eddigi tevékenységi 
köreiben nem szerepelt vagy adott településen / 
kistérségben hiánypótlónak minősül.

• Barnamezős beruházás.

• Induló vállalkozásnak minősül.



Helyi terméket előállítók támogatása
• Támogatást igénylők köre:
• Őstermelő,
• Adószámmal nem rendelkező magánszemély,
• Kft.,Bt.,Rt.,Szociális szövetkezet,Egyéni vállalkozó
• Egyéb feltételek: vállalkozás esetében 

mikrovállalkozásnak minősül, mg- i tevékenységet 
folytató pályázó abban az esetben ha 3000 STÉ alatti, 
valamint általános feltételek

• Indikátor: a támogatás eredményeként létrejött új 
termékek vagy szolgáltatások száma → célérték 1 db

• Nem támogatható tevékenységek:turisztikai jellegű 
beruházások és szolgáltatások, valamint az 
általánosban felsoroltak 



Támogatható tevékenységek –

csekély összegű támogatási kategória - saját teljesítés NEM támogatható

Kötelező, önállóan 

támogatható

Választható, önállóan 

támogatható

Kötelező, önállóan NEM 

támogatható

Választható önállóan 

NEM támogatható

Eszközbeszerzés Energiahatékonyság 
növelés

Tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása

Helyi termék 
előállításához 
kapcsolódó épület 
felújítás, korszerűsítés, 
bővítés

Marketing tevékenység Projekt előkészítés, 
projekt menedzsment, 
projekt szintű 
könyvvizsgálat 

Kisléptékű 
infrastruktúra 
kialakítása, 
korszerűsítése, 
bővítése.

Mérnöki feladatok, 



• Műszaki, szakmai elvárások
• Együttműködés legalább egy helyi szállásadóval,
• Fejlesztést követően legalább egy új piacképes terméket 

létrehoz,
• Legalább egy helyi termékes piaccal felveszi a kapcsolatot, 

ahol termékeit értékesíteni fogja,
• Magánszemély pályázó esetében, legalább az első 

kifizetési kérelem benyújtásáig egyéni vállalkozóvá válik. 

• Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok –
amennyiben releváns:

• Lakcímkártya másolat,
• Vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány másolat,
• Szociális szövetkezet bejegyzését igazoló bírósági kivonat
• Pénzügyi terv



• Pontozási szempontok:

• A pályázó tagja kíván lenni valamely Rövid 
Ellátási Láncnak (REL)

• Az igényelt támogatás összegének legalább 2% 
- a marketing költség

• Induló vállalkozásnak minősül.



Élhető települések kialakítása

• Támogatást igénylők köre:

• Helyi önkormányzat, helyi önkormányzati 
társulás, helyi nemzetiségi önkormányzat, helyi 
nemzetiségi önkormányzati társulás

• Egyéb feltételek: általános feltételek

• Indikátor: nincs elérendő célérték

• Nem támogatható tevékenységek:turisztikai 
jellegű beruházások és szolgáltatások, valamint az 
általánosban felsoroltak 



Támogatható tevékenységek –

csekély összegű támogatási kategória - saját teljesítés NEM támogatható

Kötelező, önállóan 

támogatható

Választható, önállóan 

támogatható

Kötelező, önállóan NEM 

támogatható

Választható önállóan 

NEM támogatható

Kisléptékű 
infrastruktúra 
kialakítása, 
korszerűsítése, bővítése

Tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása

Kiadvány

Családi szabadidős park 
kialakítása,
Meglévő park felújítása

Projekt előkészítés, 
projekt menedzsment, 

Ravatalozó, ifjúsági ház, 
művelődési ház 
rendbetétele

Marketing tevékenység

Autóbuszváró 
korszerűsítése

Mérnöki feladatok, 

Tájházak, kiállító 
helyek létrehozása

Térfigyelő 
kamerarendszer
kiépítése, fejlesztése



• Műszaki, szakmai elvárások
• Családi szabadidős park: utcai bútorok, napelemes kandeláber, 2 db játszótéri 

elem, 2 db fa hulladékgyűjtő, szabadtéri színpad, 2 db őshonos fa telepítése, 
együttműködés helyi polgárőrséggel.  Max 4 millió Ft

• Meglévő park: utcai bútorok, napelemes kandeláber, 1 db fa hulladékgyűjtő, 2 db 
őshonos fa telepítése, együttműködés helyi polgárőrséggel.  Max. 2 millió Ft

• Ravatalozó, ifjúsági, művelődési ház, több épület együttes fejlesztése esetében 
is max 3 millió Ft,

• Autóbuszváró, környezetbarát, újrahasznosított anyagokból, 1 db fa 
hulladékgyűjtő, együttműködés helyi polgárőrséggel max 2 millió Ft.

• Térfigyelő rendszer önállóan nem csak más fejlesztéssel együtt támogatható, 
együttműködés helyi polgárőrséggel, max. 3 millió Ft

• Tájházak, kiállító helyek: max. 4 millió Ft, kiállítási tárgyak,műalkotások, 
műkincsek vásárlása, bérlése nem támogatható!

• Kiadvány, önállóan nem csak más fejlesztéssel együtt támogatható, minimum : 
500 ezer - max. 1 millió Ft.  Színes, kemény kötéses, újrahasznosított papírból, 
legalább 60 oldalas, A/5 formátum, helyi vállalkozó bevonása, legalább 600 db. 

• Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok –amennyiben releváns:
• Önkormányzat, önkormányzati társulás határozatának kivonata a fejlesztés 

megvalósulásáról
• Pénzügyi terv
• általános



• Pontozási szempontok:

• Zöldfelület növelés legalább 10 % (projektben 
elszámolásra kerül)

• Aprófalvas településnek minősül (500 fő alatti 
lélekszám aktuális KSH statisztika alapján)

• A kiadvány témája a benyújtó önkormányzat 
által képviselt település helytörténete, vagy 
ismeretterjesztés.

• A kiadvány CD / DVD melléklettel jelenik meg.



Civil szervezetek székhely, telephely fejlesztése
• Támogatást igénylők köre:
• Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezete,Egyéb egyesület,
• Egyéb alapítvány önálló intézménye, alapítvány jogi személyiséggel 

rendelkező szervezete, 
• Nonprofit Kft,
• Szociális szövetkezet.
• Egyéb feltételek: civil, nonprofit kft tevékenységi köre: 

hagyományőrzés, egészségmegőrzés, sport, hátrányos helyzetűek 
támogatása, oktatás, környezetvédelem, 

• Megvalósítási hely a HACS illetékességi területén van, valamint általános
• Indikátor: nincs elérendő célérték
• Nem támogatható tevékenységek:turisztikai jellegű beruházások és 

szolgáltatások,
• Hálózatépítéssel kapcsolatos rendezvények, képzések
• Képzések szünetében sem rendezhető termékbemutató, képzés 

helyszínén termékbemutatókkal, hálózatépítéssel kapcsolatos anyagok, 
szórólapok nem helyezhetők el,

• valamint az általánosban felsoroltak 



Támogatható tevékenységek –

csekély összegű támogatási kategória - saját teljesítés NEM támogatható

Kötelező, önállóan 

támogatható

Választható, önállóan 

támogatható

Kötelező, önállóan NEM 

támogatható

Választható önállóan 

NEM támogatható

---------------------------- Eszközbeszerzés ------------------------------- Építés

Képzés Projekt előkészítés, 
projekt menedzsment, 

Kisléptékű 
infrastruktúra

Tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása



• Műszaki, szakmai elvárások
• Az adott tevékenységi körök valamelyikével vagy mindegyikkel 

rendelkezik a civil szervezet vagy nonprofit kft. 
• Szociális szövetkezet csak és kizárólag képzésre pályázhat, ezzel 

kapcsolatban eszközbeszerzés és kisléptékű infrastruktúra. 
• Legalább 2 éve működő szervezetnél a pályázathoz kapcsolódó 

tevékenységi köréhez tartozó elvégzett feladatainak alátámasztása. 
Kevesebb mint két éve működőnél, az elköveztető 3 évre vonatkozó 
pályázott tevékenységi körhöz kapcsolódó feladat ellátási terv. 

• Képzést, releváns végzettségű oktató tarthat,kézműves mesterségnél az 
abban jártas egyén amennyiben legalább 2 db referenciát csatolnak a 
pályázathoz, képzések ingyenesek, egy hónap alatt kell teljesíteni, egy 
tanóra 60 perc, egy héten legalább 10 órát kötelező tartani, 1 nap, max. 
5 óra tartható meg. 

• Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok –amennyiben releváns:
• Civilszervezet, nonprofit kft, szociális szövetkezet esetében bejegyzést 

igazoló bírósági kivonat, dokumentum.
• Pénzügyi terv
• általános



• Pontozási szempontok:

• Zöldfelület növelés legalább 10 % (projektben 
elszámolásra kerül). Képzés esetében 50% 
minimum gyakorlati óra.

• Több civilszervezet együttműködése,

• Hátrányos helyzetűek, gyermek és 
ifjúságvédelem, kultúra, tömegsport, oktatás 
népszerűsítése.

• Projekt egyik célcsoportja hátrányos helyzetűek 
és / vagy fogyatékkal élők.

• Adott településen innovatív ismereteket nyújt. 

• Képzésen résztvevők száma 12 fő feletti 



Egyházi jellegű projektek támogatása

• Támogatást igénylők köre:

• Bevett egyház

• Egyéb feltételek: általános

• Indikátor: nincs elérendő célérték

• Nem támogatható tevékenységek:turisztikai 
jellegű beruházások és szolgáltatások,

• Hálózatépítéssel kapcsolatos rendezvények, 
képzések

• valamint az általánosban felsoroltak 



Támogatható tevékenységek –

csekély összegű támogatási kategória - saját teljesítés NEM támogatható

Kötelező, önállóan 

támogatható

Választható, önállóan 

támogatható

Kötelező, önállóan NEM 

támogatható

Választható önállóan 

NEM támogatható

---------------------------- Eszközbeszerzés Tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása

Energiahatékonyság 
növelés

Kisléptékű
infrastruktúra

Marketing Projekt előkészítés, 
projekt menedzsment, 
Projekt szintű 
könyvvizsgálat

Rendezvény tartás Műszaki ellenőri 
tevékenységek

Építési tevékenységek



• Műszaki, szakmai elvárások
• Csak és kizárólag országos vagy helyi védelem alatt álló templom, parókia épület külső / 

belső felújításához kapcsolódó tevékenységek támogathatóak. 
• Hitélettel, vallással, egyháztörténettel kapcsolatos rendezvény, rendezvénysorozat 

támogatható. 
• Legalább 2 éve működő szervezetnél a pályázathoz kapcsolódó tevékenységi köréhez 

tartozó elvégzett feladatainak alátámasztása. Kevesebb mint két éve működőnél, az 
elköveztető 3 évre vonatkozó pályázott tevékenységi körhöz kapcsolódó feladat ellátási 
terv. 

• Építési tevékenység esetében, egy – egy ünnepkörhöz kapcsolódó szentmise alkalmával 2 
db hagyományőrző / kórus meghívása 20 perces műsorral, valamint 5 helyi termékes 
meghívása, akiknek az adott egyházi ingatlan területén kirakodási, elárusító helyet biztosít. 

• Rendezvény esetében polgárőrséggel való együttműködés,
• Helyi vállalkozók bevonása.
• Rendezvénynél időjárási viszonyoknak megfelelően forró tea, vagy hűtött víz biztosítása az 

arra igényt tartóknak. 
• Szociális szempontok figyelembevétele. 

• Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok –amennyiben releváns:
• Bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyház jogi személye esetén igazolás 

nyilvántartásba vételről
• Igazolás helyi vagy országos védelemről
• általános



• Pontozási szempontok:

• Zöldfelület növelés legalább 10 % (projektben 
elszámolásra kerül). 

• Rendezvény, rendezvénysorozat esetében a 
rendezvénnyel érintett napok száma,

• Civil szervezetekkel együttműködésben valósul 
meg,

• Legalább 2 egyházközség együttműködésében 
valósul meg a projekt. 



Hagyományőrző, értékteremtő rendezvények
• Támogatást igénylők köre:
• Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezete,Egyéb egyesület,
• Egyéb alapítvány önálló intézménye, alapítvány jogi személyiséggel 

rendelkező szervezete, 
• Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, nemzetiségi önkormányzat
• Egyéb feltételek: egy településről, egy pályázati időszakban, maximum 2 

db kérelem nyújtható be, két különböző típusú kedvezményezettől, 
valamint általános

• Indikátor: támogatásból megvalósult rendezvények száma legalább 1 db.
• Nem támogatható tevékenységek:turisztikai jellegű beruházások és 

szolgáltatások,
• Hálózatépítéssel kapcsolatos rendezvények, 
• Rendezvény helyszínén termékbemutató, termékbemutatókkal, 

hálózatépítéssel kapcsolatos anyagok, szórólapok nem helyezhetők el,
• valamint az általánosban felsoroltak 



Támogatható tevékenységek –

csekély összegű támogatási kategória - saját teljesítés NEM támogatható

Kötelező, önállóan 

támogatható

Választható, önállóan 

támogatható

Kötelező, önállóan 

NEM támogatható

Választható önállóan 

NEM támogatható

Eszközbeszerzés Kisléptékű
infrastruktúra

Tájékoztatás és 
nyilvánosság 
biztosítása

Fellépő díjának 
elszámolása, max. 
300.000 Ft

Marketing Ingyenes 
kóstoltatáshoz / 
ingyenes ebédhez 
kapcsoló 
nyersanyagok, 
alapanyagok 
beszerzése, max. 
100.000 Ft

Bérleti díj (sátor / 
terembérlet) max. 
200.000 Ft

Hangosítás



• Műszaki, szakmai elvárások
• Rendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés és kisléptékű infratsruktúra kialakítása.
• Egy adott rendezvényre legalább 6 helyi termelő meghívása, kirakodó hely biztosítása 

számukra. 
• Rendezvényre mind a két kistérségből 1 – 1 hagyományőrző csoport meghívása 

fellépésre, legalább 20 perces, folyamatos előadással. 
• Legalább 2 hagyományos, nép mesterség bemutatása, és kipróbálhatóságának 

biztosítása. 
• Egészségmegőrző, korai iskola elhagyással kapcsolatos rendezvénynél szakemberek 

által tartott, előadások, szűrő és felvilágosító programok.
• Szociálisan hátrányos helyzetűekkel és / vagy fogyatékosokkal foglalkozó előadások, 

rendezvények esetében is témában jártas szakemberek,előadók. 
• Együttműködés polgárőr egyesülettel.
• Egyéb elvárások: rendezvénynél zene és hangosítás esetében a felkért vállalkozó ev. 

Igazolvány másolata, MAHASZ kártya másolata.
• Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok: időjárási viszonyoknak 

megfelelően forró tea, vagy hűtött víz biztosítása a rendezvény egész ideje alatt az arra 
igényt tartóknak.

• Elsősegélynyújtó hely kialakítása, képzett személyzettel. 

• Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok –amennyiben releváns:
• Önkormányzat esetében megvalósításról szóló testületi határozat kivonata,
• Alapszabály, alapító okirat, civilszervezet bejegyzését igazoló bírósági dokumentum



• Pontozási szempontok:

• Rendezvénnyel érintett napok száma

• Rendezvénysorozat

• Projekttel érintett korosztályok száma

• Projekt több település összefogásával valósul 
meg

• Helyi érdekeltségű Karitasz szervezet bevonása a 
rendezvény szervezésbe és lebonyolításba

• A projekt megvalósítás során akadálymentesítés 
történik



Benyújtandó dokumentumok – nem teljes lista!

• Építési beruházás esetében:
• Tulajdoni lap – szemle (Takarnetes is elfogadható)
• Földhivatal által kiállított ingatlan nyilvántartási 

térképmásolat (30 napnál nem régebbi)
• Építési engedély köteles / nem köteles esetében is 

Tervdokumentáció (Műszaki leírás + tervrajzok → 
felmérési, átalakítási → alap, homlokzati, metszet rajz, ha 
szükséges látványterv) (gyakori hibaforrás!!!)

• Köteles esetében, jogerős építési engedély vagy igazolás 
a folyamat megkezdéséről

• Nem köteles esetében, építésügyi hatóság igazolása nem 
engedély kötelességről

• ÉNGY alapú költségvetés ( benyújtás napján hatályos 
alapján) (gyakori hibaforrás!!)



• Tulajdoni viszonyok igazolása:
• Saját tulajdon: -------
• Két vagy több tulajdonos: ingatlan hozzájáruló nyilatkozat, 

teljes bizonyító erejű okirat, alap adatokkal, két tanúval 
ellátva.

• Amennyiben releváns bérleti szerződés, bérleti díj 
feltüntetése, vagy szívességi – ingyenes használat 
megjelölés, alapadatok.  

• Osztatlan közös: minden érdekelt hozzájárulása 
nyilatkozatban, megosztási vázrajz. 

• Arányosítás projekt esetében, ha saját lakrész vagy közös 
használat esete, ahol nem a teljes épületet érinti a projekt: 
minden költséget arányosítani 

↓
Támogatható tev. kapcs. Helyiség (m2) / 
tám. + nem tám. tev. kapcs. Helyiség (m2)



• Akadálymentesítés: ha a projekttel érintett épület / 
épületrész közforgalom előtt nyitvaálló helységét / 
helységeit érinti, a tervdokumentáció mellé kötelezően 
csatolandó rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata, hogy 
valóban megfelel a hatályos Országos Területrendezési és 
Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm.rendeletnek. (OTÉK)

• Vízügyi engedélyezés vagy hálózatra termelés esetében 
szolgáltatóval kötött megállapodás, engedélyeztetés vagy 
eljárás megindításának igazolása. 

• Jótállási, garanciajegyek, minőségi tanúsítványok.

• Gép / eszköz esetében csak és kizárólag olyan első 
üzembe helyezésű gépek amelyek gyártása  a benyújtást 
megelőző két évben gyártották. 

• Gépkatalógus szerinti költségvetés



• ÉNGY, gépkatalógusban NEM található tételek esetében 3 db 
azonos műszaki tartalmú, egymástól független és a pályázótól is 
független forgalmazó által kiállított árajánlat. 

• Egyedi gyártás / forgalmazás esetében nyilatkozat kizárólagos 
gyártásról vagy forgalmazásról. 

• Árajánlat tartalmi, formai elemei (leggyakoribb hibaforrás!)
• Kérő neve, címe,
• Kiállító név, cím, adószám/adóazonosító, képviselő neve
• A tétel neve, műszaki paraméterei, tartozékok megjelöléssel minek 

a részei,
• Mennyiség és mértékegység
• Nettó, Áfa, Bruttó érték, pénznem nem Ft esetében (átváltás MNB 

kiállítás napi árfolyamán)
• Cégszerű aláírás, kiállítási dátum, bélyegző.
• Elektronikus árajánlat ugyan ez, csatolni kell hozzá az e-mailt 

amiben érkezett, itt a cégszerű aláírás nem vizsgálandó
• Amennyiben az eszköz, gép betanítást, szállítást, üzem behelyezést 

igényel, ennek költségeit külön részletezve szükséges feltüntetni. 



• Együttműködési megállapodás tartalmi formai 
elemei: 

• Együttműködő partnerek, neve, képviselő neve, 
cím, adószám

• Felhívás száma, projekt megnevezése,

• Együttműködés célja, elvárt eredménye, tárgya,

• Együttműködő felek kötelezettségei,

• Fenntartási időszak végéig szól legalább,

• Keltezés, cégszerű aláírás, bélyegző, két tanúval 
ellátva. 



• Egyéb tudnivalók:
• Mérföldkövek tervezése kifizetési kérelemhez és projekt 

megvalósításához: minimum 1 maximum 4 db. Egyszeri 
kifizetési kérelem benyújtásakor értelemszerűen 1 
mérföldkő megadása. 

• Közbeszerzési kötelezettség ÁUF 9. pontja alapján. 
Értékhatárok figyelembevétele. Árubeszerzés 15 millió Ft, 
építés 25 millió Ft határérték felett. 

• Tervezési dokumentáció kiállítási dátum nem lehet 
korábbi, mint 2014. 01. 01. 

• Projekt megkezdése: megkezdett projekt nem 
támogatható. A benyújtás napját követően saját 
felelősségre megkezdhető, építés esetében előzetes 
helyszíni szemle köteles lenne, ezt követő megkezdés, de 
20 millió Ft alatti projekt esetében 3 db színes fotó, 
dátum, hely megjelöléssel, amin a projekt és helyszíne jól 
beazonosítható kiváltja. (Indokolt esetben ennek ellenére 
elrendelhető előzetes helyszíni szemle!)



• Előleg igényelhető,megítélt támogatási összeg 50% - ig. 
• Előleg esetében biztosíték adási kötelezettség!
• Önerő igazolás szükséges: benyújtáskor nyilatkozat, első kifizetési 

kérelemkor az Útmutatóban megjelölt módon igazolja (bankszámla 
kivonat, értékpapír, tagi kölcsön stb. igazoló dokumentum 
benyújtása)

• Önerőesetében a teljes projekt, megigényelt támogatási összeggel 
csökkentett részével legalább rendelkeznie kell, igazolni szükséges. 

• Projekt megvalósításának időtartalma 24 hónap, rendezvény 
esetében 12 hónap.

• Fenntartási kötelezettség 5 év, kivétel rendezvény esetében akkor 
nem releváns ha nem történik infrastrukturális  fejlesztés, építés, 
ha igen akkor 5 év fenntarthatóság. 

• Egy pályázó, egy pályázati időszakban, egy pályázati kiírásra, egy 
megvalósítási helyen, egy kérelmet nyújthat be. (Kivétel 
rendezvény!)

• Egyszeri hiánypótlási lehetőség, egy alkalommal adategyeztetési 
lehetőség kiírása a pályázó részére!



• Felhívás mellékletei:
• Üzleti terv / Működtetési és fenntarthatósági terv. 

Pontjai értelemszerűen kitöltendők. Szöveges rész.
• Pénzügyi terv: lezárt két év pénzügyi mutatói, 

benyújtás és megvalósítás évének pénzügyi tervei, 5 év 
fenntartási időszakra vonatkozó kalkulációk.

• Fogalomjegyzék
• Jogkövetkezmények: a pályázatban vállalt mutatók, 

eredmények, pontozási szempontot érintő vállalások 
nem teljesítése, jogkövetkezményeket von maga után, 
ami lehet a támogatás kifizetésének felfüggesztése, 
visszavonása, visszafizetési kötelezettsége, támogatási 
rendszerből való kizárás.

• Foglalkoztatottakra vonatkozó kötelezettsége: a projekt 
által létrehozott munkahelyeket  az utolsó Kifizetési 
kérelem benyújtását követő 24 hónapig köteles 
megtartani. 



Elérhetőségek:

• 3250 Pétervására, Keglevich út 26. Pf.: 23; 
telefon/fax: 0636/368-414;

• mobil: 0620/360-36-46;

• E-mail: hevesi33@petervasara.hu;

• weboldal: www.hevesi33.hu

mailto:hevesi33@petervasara.hu


Köszönöm a figyelmet!
„Amennyiben a tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban, vagy helyi felhívásokban foglaltak között
ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben, a jogszabályokban, illetve a helyi felhívásokban
szabályozottak az irányadók. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi felhívások és dokumentumaik, illetve az
ÁÚF (Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz) c. dokumentum
esetén az Irányító Hatóság (IH), a helyi akciócsoport (HACS), illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a HACS honlapján (www.hevesi33.hu), a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu, valamint a www.szechenyi2020.hu oldalon megjelenő közleményeket és
dokumentumokat! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a helyi támogatási kérelmet a honlapon szereplő feltételeknek
megfelelően állították össze, mert az ettől való eltérés esetén a helyi támogatási kérelem elutasításra kerülhet. "


