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Bélapátfalvai járás: Balaton, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, 
Szilvásvárad 

Egri járás: Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs 

8.1 Az intézkedések leírása 

l. Intézkedés megnevezése l. intézkedés: Falusi turizmus a hagyományok és értékek ;egyében 

2. Speciális cél Minőségi falusi szálláshelyek kialakítása, meglévőele tovább fejlesztése, hiánypótló turisztikai szolgáltatások bevezetése, a 

térség turisztikai vonzerejének növelése. Speciális cél( ok) aminek legjobban segíti az elérését: l. Gazdasági potenciál 

erősítése, meglévő munkahely megőrzés, íú munkahelyek teremtése. 2. Turisztikai szolgáltatások, szálláshelyek fejlesztése 

3. 

4. 

5. 

Indoklás, alátámasztás 

A támogatható 

tevékenység te1ületek 

meghatározása 

llleszkedés a speciális célokhoz, szükségessége: l. fejlesztések révén bevétel növekedés, munkahelyek megtmtása, újak 

teremtése. 2. Bővülő, minöségi szolgáltatások és szálláshelyek kialakítása. 3. fejlesztésele révén növekvő versenyképesség. 

munkavállalómk kell lennie. 7. !<.ri térium a hagyományokmegjelenitése tájegységre, népcsoportrajellemző bemutató sarok 

kíalakításával. Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Kőzhasznú Egyesület által lefedett két Jástérség (Pétervásárai és 

Bélapátfalvai) 33 települése bővelkedik épített és te1mészeti őrökséggel valamint rendelkezik gyógy és tennálvizekkel, 

mofettával. A SWOT analízis, helyzetelemzés valamint a tapasztalatok is azt mutatják, kedvelt a térségünk a tudsták 

számára, és egyre többen nem a szállodákat, hanem a falusi szálláshelyeket részesítik előnyben. Keresettek a tematikus, 

speciális szálláshelyek, amelyek speciális programokat kínálnak a vendégeknek számára, például: az erdei, vadász, horgász, 

motoros, geocaching, gyógy , - e~;észség és wel!ness, gasztronómiára épülő szálláshelyek iránt van keresle!, valamint ezzel 

kapcsolatos szolgáltatásokra és infópontokra a tájékozódás és programokmegismerése szempontjábóL Sikeres volt a 2007-

2013 időszakban, azon LEADER kritérium, hogy a szálláshelyeken, szolgáltatások helyszínén, a tájegységre, térségre, 

népcsoportra jellemző bemutató sarkot alakítsanak ki. Ezt jelen intézkedésnél is bevezetjük (jellemzően palóc kultúra 

bemutatása) A szálláshelyek és szolgáltatásokon keresztül a helyi termelöknek is lehetőséget kívánunk biztosítani ismertség 

és forgalomnövelésre az együttmüködések által. A cél a foglalkoztatottság növelése, bevétel növekedés, vendég éjszakák 

számának növelése, ne csak átutazó legyen a térségben a turista, hanem szállávendég is, méghozzá visszatérő vendég. A 

SWOT és helyzetelemezés alapján tehát, lefedettségi területen kevés az olyan szálláshely, amely komplex szolgáltatást 

nyújt, valamint változatos, színes és tmtalmas programkínálattal rendelkezik. A falusi szálláshelyek egy része, még mindig 

nem éri el az elvárható, ma'limális 4 napraforgás minőséget, pedig a vendégek már ezeket a szálláshelyeket keresik 

célirányosan, így nem versenyképesek. A szálláshelyek igen kís hányada nyújt valamilyen wellness szolgáltatást, ami 

szintén szükségletként jelentkezik a térségbe látogató turisták körében. Egyre többen keresik a speciális szálláshelyeket, 

amelyek valamilyen hobbihoz, időtöltéshez kapcsolódnak, és ott nlinden ehhez vagy legalábbis részben szükséges eszköz, 

berendezés megtalálható. Településeinken alig akadnak speciális szálláshelyek. (horgász, vadász, geocaching stb.) 

meglévő, müködő szálláshely, szolgáltatás épületének korszerüsítése, felújítása, bövítése, (önállóan nem csak 

eszköz, gép beszerzéssel) 

induló szálláshely, szolgáltatás esetén épület felújítás, korszerüsítés, bővítés (önállóan nem csak eszköz, gép 

beszerzéssel) 

- szálláshelyhez, szolgáltatáshoz köthető kisléptékű infrastruktúra kialakítása, korszerüsítése (önállóan nem csak 

eszköz és gép beszerzéssel) 

- energia hatékonyság, 

- szálláshely hez, szolgáltatáshoz kötl1ető eszköz, gép beszerzés 

- marketing költség elszámolása legalább a támogatási összeg 2 % -ig. 

Kiegészítő 

lehatárolás 

jelleg, a. a két intézkedés közötti lehatárolás! (ha A VP - ben szálláshely és tudsztikához köthető fejlesztésele a 

lehet ilyet képezni), és/vagy LEADER forráson kívül nem jelennek meg. 

VP támogatja az 50% feletti mezőgazdasági jövedelemmel 

rendelkezőket is, a LEADER - ben az 50 % alattiak kerülnek 

támogatás1a. 

GINOP esetében nagyméretű turisztikai beruházások attrakciók 
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6. A jogosultak köre 

7. A kiválasztási 

k!itériumok, alapelvek 

támogathatóak, a LEADER forrás a kisméretű falusi turizmushoz 

köthető szálláshely és szolgáltatásokat kívánja támogatni, mintegy 

kiegészítve a GINOP fmTást. TOP esetében szintén inkább a 

nagyméretü turisztikai attrakciókés együttmüködésekjellemzőek, ki 

itt a LEADER forrás kiegészítőként szolgál, alacsonyabb összegen 

való fejlesztéseket. EFOP -ban nem jelennek meg 

szálláshelyfejlesztések, ezzel a prognumnal itt nincs kapcsolódási 

pont. 

b. azt a hozzáadott éliéket, amely a HFS-en 

keresztül történő támogalássaljön létre. 

Térségre, 

kialítása 

tájegységre, népcsoportra jellemző bemutató sarok 

szálláshelyek és szolgáltató helyek esetében is. 

Hagyományok bemutatása fotókon, régi használati eszközökön 

keresztül. A helyi termelőkkel való együttműködés pluszszolgáltatás 

a pályázóknak, valamint jó lehetőség a termelőknek a 

bemutatkozásra és tennékéJiékesítésre, forgalomnövekedésre, 

tevékenységük szélesebb körben való megisme1ietésére az 

érdeklődök számára. 

A LEADER - falusi turisztika mkzkedése céhranyosan tematikus, 

speciális szálláshelyeket, szolgáltatásokat kiván támogatui a 

vendégek által támasztott igények alapján. Cél a forgalomnövekedés, 

bevétek és vendégéjszaka szám növekedése, új hiánypótló 

szolgáltatások bevezetése, helyi termelők bevonása a turisztikai 

életbe. 

jogosultak típusa alapján: mikrovállalkozások 

- egyéni váilaikozók 

- nonprofit kft. 

- magánszemélyek 

minden jogosult tekintetében, csak és kizárólag az 50 % alatti 

mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkezők 

nyújthatnak be támogatási kérelmet! 

Bélapátfalvai járás minden települése 

Egrijárás Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs települések 

Pétervásárai járás mínden települése 

Mínden pálvázó esetében kötelező: 

falusi szálláshely eselén "4 napraforgós" minőség fejlesztést követően (apaiman tekintetében is) 

panzió esetében I. osztályú minősítés fejlesztést követően 

motel esetében fejlesztést követően 3 csillagos minősítés 

táj ra, tájegységre, népcsoportrajellemző bemutató sarok kialakítása szálláshely és szolgáltatás esetében is 

legalább l helyi terrnelővel való együttmüködés a fenntartási idöszak alatt, a pályázó biztosítja a helyet a 

tennékeknek, a te1melő biztosítja a vásárlási lehetőséget valamint az érdeklődök számára működési helyén a 

temJék elkészítésnek, előállítási módjának bemutatást, megismertetését. (együttmüködési megállapodás 

szükséges) 

- speciális, tematikus szálláshelyek kialakítása: vadász, horgász, erdei, kerékpáros, geocachíng, gyógy - egészség, 

wellness, motoros, gasztronómia, jurta szálláshelyek támogatottak 

- legalább két új szolgáltatás bevezetése (amibe nem számí! bele a bemutató sarok és a helyi terrnelővel való 

együttmüködés, és nem lehet étkeztetésre vonatkozó sem), a szolgáltatások közül az egyik kötelezően 

együttmCtköd és keretében valósuljon meg (együttműködési megállapodás szükséges) 

- új turisztikai szolgáltatásokbevezetése, meglévőek minöségénekjavítás (pl. infópontok kialakítása) 

- Amennyiben a meglévő munkaliely mellett több mint egy új munkahelyet hoz létre, ebből legalább egy t\i 
foglalkoztatottnak hátrányos helyzetünek kell lennie, 

- tuiizmus szempontjából frekventált településen valósul meg a bemházás, 

- működö szálláshely esetében az éves kihasználtsági mutató legalább 50% 
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8. 

9. 

Tervezett folTás 

A megvalósítás 

tervezett 

időintervalluma 

a. 

új, induló szálláshely esetében a fejlesztést követő 3.dik évben a kihasználtsági mutató legalább 35% lesz. 

részleges akadálymentesítés 

reális és megalapozott pénzügyi terv. 

Előuvt ielent: 

a projekt kapcsolódik már korábban megvalósult fejlesztéshez, 

energiahatékonyság növelése, 

megújuló vagy bioenergia használata, 

rendelkezik a fejlesztéshez kapcsolódó releváns végzettséggel, 

több mint két fő szociálisan hátrányos helyzetű és l vagy fogyatékkal él alkalmazása, 

teljes akadálymentesítés, 

legalább l O% zöldfelület növelés, 

FA TOSZ tagság, 

adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóan érkezett be projektgyüjtö adatlap, 

komplex pályázat (épület felújítís, korszerűsítés bővítés, kisléptékű infrastruktúra, eszköz, gép beszer2és) 

jogerős építési engedély, 

legalább 2 éve működő szálláshelye, 

minimum 2 közösségi szerepvállalás igazolás az elmúlt két év tekintetében (anyagijellegü támogatásd;: igazolás) 

Vállalja, hogv: 

- az utolsó Kifizetési kérelem benyújtását követő l hónapon belül, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 

honlapján egy A/4 oldalnak megfelelő (12-es betűmért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult 

fejlesztésről, legalább l O db színes a fejlesztést ábrázoló fotó kíséretében. (erítésmentes) 

hogy az utolsó Kifizetési kérelem benyújtását követő ll 2 éven belül nyíltnapot tart, amelyen az érdeklődök 

megtekinthetik a megvalósult projektet. A nyíltnapról szóló plakátot l meghívó! köteles a nyíltnap előtt legalább 

2 héttel az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Kőzhasznú Egyesülethez eljuttatni és a honlapján megjeleníteni. 

( térítéstneutes) 

Általános információ: Egy pályázó, egy támogatási időszakban, egy támogatási kérelmet nyújthat be adott intézkedés 

tekintetében! 

az adott beavatkozási 67.984.135 Ft 

területrelintézkedésre allokált forrás (összes 

közpénz: EU és nemzeti tárfinanszírozás) 

nagyságát, 

b. a támogatás arányát; Pétervásáraijárás 

mikrovállalkozás 70 % 

nonprofit szelvezet 70% 

magánszemély 70% 

Bélapátfalvai járás 

mikrovállalkozás 60% 

nonprofit szelvezet 60% 

magánszemély 60% 

Egri járás 

mikrovállalkozás 50% 

nonprofit szelvezet 50% 

magánszemély 50% 

egyház 50% 

c. a projektméret korlátait; 200. OOO Ft 7.000.000 Ft 

d. a támogatás módját (hagyományos vagy -hagyományos, költség alapú elszámolás 

egyszerűsített költségelszámolás) 

2017 .Il félév 
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!O Kimeneti indikátorok a. A támogatott projektek 5-10 

száma (db) 

b. A támogatott vállalkozások: 6 

kedvezményezettek száma típus nonprofit sze1vezetek: 2 

alapján megbontva (vállalkozás, magánszemélyek: 2 

önkonnányzat, civil sze1vezet) (db) 

l. Intézkedés megnevezése 2. intézkedés: H elvi terméket előállítók támogatása 

2. Speciális cél Minöségi helyi termékek előállítás és piacra jutás feltételeinek megteremtése, a térség gazdasági potenciáljának és 

3. Indoklás, alátámasztás 

foglalkoztatottságának növelése. Speciális cél( ok) aminek legjobban segíti az elérését: l. Gazdasági potenciál 

erősítése, meglévő munkahely megőrzés, új munkahelyek teremtése, 3. Bővülő tennék és szolgáltatás kínálat. 

Illeszkedés a speciális célokhoz, szükségessége: 2. Hozzájámi együttmüködések révén a turisztikai szolgáltatók, 

szállásadók programkínálatának bővítéséhez. 3. beruházások, fejlesztésele révén minőség növekedés, új tennékek 

előállítása, kínálatbővítés, ami a versenyképesség javulását eredményezi. 4. Amennyiben több mint egy új munkahelyet 

hoz létre, ebből legalább egy új foglalkoztatottnak hátrányos helyzetünele kell Iennie.7. a helyi termékek előállítása 

alapulhat helyi speciális eljáráson vagy hagyományos technikán. A helyzetelemzések, felmérések azt mutatják, hogy a 

helyi tennelőknek, kevés lehetőségüle van a bemutatkozásra, ünnepkörhöz kapcsolódó vásárok kivételével, alig jutnak 

szerephez a két lefedett térségben, valamint gyenge vagy teljesen hiányzik a marketing tevékenység, ami Iniatt az 

isme1tségük is alacsonynak mondható. A SWOT analízisben is megjelenik, hogy a pályázóleon kívül álló ok, mint a 

pályázatok elmaradás, veszélyt jelent a helyi termelők müködési stabilitására és a meg lévő munkahelyekre nézve is. Kis 

összegü támogatások is nagy segítséget jelentenének, hiányában nem tudnak megfelelően fejleszteni, mert a nagyméretü 

projektek előfinanszírozásához kevés tőkével rendelkeznek. A VP-s pályázatok a z alapanyagok megtennelését és a helyi 

piacok kialakítását teszik lehetövé, de a másodiagos termékfeldolgozás a LEADER fo!1'ásból lenne támogatható, 

csomagolás technikával és marketinggel együtt. A Turisztikaintézkedésben előirányzott kötelező együttmüködéssel is az 

eladás és ismertség növekedést kívánjuk előmozdítani. 
f--:--t-:----.--.-.-+-----:--:-;-----;-:--;-;;-:-:;-;-;--;--·--·-·-·-- ----------------------------1 

4. A támogatható - helyi termék előállításhoz kapcsolód épület, épületrész korszerüsítés, bövítése, (önállóan nem pályázható) 

5. 

tevékenység telületek 

meghatározása 

helyi termék előállításához kapcsolódó kisléptékü infrastruktúrakialakítása (önállóan nem pályázható) 

marketing tevékenység az igényelt támogatás legalább l% -a, 

- energia hatékonyság növelése, 

- helyi tennék előállításhoz szükséges eszközök, gépek, tedmológiák beszerzése, 

(Helyi tennék fogalma: Helyi tennék fogalma: 

l. helyi termék a helyben megtermelt l összegy(ijtött alapanyagokbó l, helyben kialak"Uit eljárások (pl: receptek, elkészítési 

technikák) alkalmazásával, elsősorban kisüzemi keretek között elöállított, esetltgesen csomagolásukban is helyi anyagokat 

helyi kulturális elemeket felhasználó termékeket. 

2. helyi munkaerővel, a kb. 50 km sugarú körön belüli lakossági igényeket ki elégítő tennékek tartoznak még ide. 

Helyi tennék kategóriák: 

Élelmiszerek: 

-Feldolgozás nélkül árusított: növényi (zöldség, gyümölcs, gyógynövény), állati eredetüek (tojás, tej, tőkehús). 

Feldolgozott élelmiszerek: növényi (savanyúság, tészták, őrlemények, konzervek, befőttek, lek--várok,) és állati 

(tejtennékek, húskészítmények, méz) eredetüelc 

Nem élelmiszerként hasznosított mg.- i tennékek (keitészeti termékek) 

Kézmüves tem1ékek: készülhetnek fából, fémből, kőből, kerámiából, textilből, viaszból, üvegből stb. fonott termékek, 

dísztárgyak.) 

Kiegészítő 

lehatárolás 

jelleg, a. a két intézkedés közötti lehatárolást (ha VP csak a 3000 STE feletti mezőgazdasági tennelőket támogalja, a 

lehet ilyet képezni), és/vagy LEADER lehetövé teszi a 3000 STÉ alattiak támogatását, a 3000 

STÉ felettieket nem fogja támogatni. 

GINOP nagyméretü projekteket támogat, nem kifejezetten helyi 

igények alapján, helyi tennékekre vonatkozik, itt a LEADER 

kiegészítő forráskéntjelenik meg a helyi tennelőt támogatásávaL 

TOP nem tartalmaz helyi tennelők támogatására vonatkozó 
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6. A jogosultak köre 

7. A kiválasztási 

kritériumok, alapelvek 

kiírásokat, itt is kiegészítő jellegü a vállalkozások támogatása 

szempontjábóL 

b. azt a hozzáadott éltéket, amely a HFS-en Helyi igények alapján kisösszegü támogatások kiírása, kötelező 

keresztül történő támogatással jön létre. együttmüködések által LEADER szerüvé tétele a támogatásnak, 

marketing tevékenység erősítése. 

Osszefoglalva: Cél a helyi termelők segítése, mind fejlesztésben, mind piacra 

jutásban és marketing tevékenységben, ami a térség gazdasági 

fellendülését is elősegíti, és a hagyományok, értékek megőrzésében 

is szerepet játszik 

jogosultak típusa alapján: mikrovállalkozás, egyéni vállalkozók, szociális szövetkezet, 

őstermelő, magánszemély, 

Mezőgazdasági pályázók teleírtetében csak és kizárólag a 3000 STÉ 

alatti mezőgazdasági termelők pályázhatnak 

Bélapátfalvaijárás minden települése 

Egrijárás Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs települések 

Pétervásárai járás minden települése 

Minden pályázó esetében kötelező: 

együttmüködés legalább egy helyi szállásadóval, vagy turisztikai szolgáltatóval, ahol a szállásadó vállalja a 

tennék elhelyezést, a termelő biztosítja a vásárlási lehetőséget valamint az érdeklődök számára müködési 

helyén a termék elkészítésnek, előállítási módjának bemutatást, megismertetését. ( együttmüködési 

megállapodás szükséges- a fenntartási időszakra) 

fejlesztést követően legalább egy tú piacképes terméket létrehoz, fej'"szt, 

legalább egy helyi termékes piaccal felveszi a kapcsolatot, ahol a termékeit értékesíteni fogja, (együttmüködési 

megállapodás) 

magánszemély pályázó esetében, a fejlesztés megvalósulását követően, legalább egyéni vállalkozóvá válás, 

Amennyiben a meglévő munkahely mellett több mint egy új mtmkahelyet hoz létre, ebből legalább egy új 

foglalkoztatottnak hátrányos helyzetűnek kell lennie, 

reális és megalapozott fenntaJthatósági és pénzügyi terv. 

Előnyt jelent: 

a projekt kapcsolódik már korábban megvalósult fejlesztéshez, 

energiahatékonyság növelése, 

megújuló vagy bioenergia használata, 

kapcsolódás REL együttmüködéshez 

környezetkímélő technológia /technika l gép l eszköz beszerzése, bevezetése, 

szociálisan hátrányos helyzetüek és l vagy fogyatékkal élők alkalmazása, 

részleges vagy teljes akadálymentesítés, 

legalább az igényelt támogatási összeg %-át marketing költség teszi ki, 

adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóan érkezett be projektgyűjtő adatlap, 

komplex pályázat (épület felújítís, korszerüsítés bővítés, kisléptékií infrastmktúra, eszköz, gép beszerzés) 

jogerős építési engedély, 

minimum 2 közösségi szerepvállalás igazolás az elmúlt két év tekintetében (anyagi jellegü támogatások 

igazolás) 

Vállalja, hogv: 

- az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő l hónapon belül, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 

honlapján egy A/4 oldalnak megfelelő (12-es betűmért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult 

fejlesztésről, legalább 10 db színes a fejlesztést ábrázoló fotó kíséretében. (érítésmentes) 

hogy az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő ll 2 éven belül nyíltnapot talt, amelyen az érdeklődök 

megtekinthetik a megvalósult projektet, ahol az érdeklődöknek bemutatja a termék előállítását, elkészítését a 

működési helyén. A nyíltnapról szóló plakátot l meghívó! köteles a nyíltnap előtt legalább 2 héttel az Észak 

Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez eljuttatni és a honlapján megjeleníteni. (téritésmentes) 
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Altalános információ: Egy pályázó, egy támogatási időszakban, egy támogatási kérelmet nyújtl1at be adott intézkedés 
tekintetében! 

8. Tervezett fonás a. az adott beavatkozási 25.383.000 Ft 

te1Ületre/intézkedésre allokált forrás (összes 

közpénz: EU és nemzeti tálfinanszírozás) 

nagyságát, 

b. a támogatás arányát; Pétervásárai járás 

mikrovállalkozás 70% 

magánszemély 70% 

Béla11átfalvai járás 

mikrovállalkozás 60% 

magánszemély 60% 

Egri járás 

mikrovállalkozás 50% 

magánszemély 50% 

c. a projektméret korlátait; 200. OOO Ft- 3.000.000 Ft 

d. a támogatás módját (hagyományos vagy - hagyományos, költség alapú elszámolás 

egyszerüsített költségelszámolás) 

9. A megvalósítás 2017.II. félév 

tervezett 

időintervalluma 

10 Kimeneti indikátorok a. A támogatott projektek 4-8 

száma (db) 

b. A támogatott vállalkozások 3őstermelő: 3 

kedvezményezettek száma típus magánszemély: 2 

alapján megbontva (vállalkozás, 

önko1mányzat, civil sze1vezet) (db) 

l. Intézkedés megnevezése 3. intézkedés: El11ető telee.iilések kialakíttís 

2. Speciális cél Rendezett településkép kialakítása, minden korosztály számára kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosító szabadidős 

parkok létrehozás, települési közbiztonság javítása. Hagyományőrző, érték--teremtő beruházások megvalósítása tájházak, 

kiállító helyek révén. Speciális cél( ok) aminek legjobban segíti az elérését: 4.Hátrányos helyzetű csoportok 

életköiiilményeinek javítás, 6. Rendezett települések kialakítása 

3. Indoklás, alátámasztás Illeszkedés a speciális céloklwz, szűkségessége: 4. Amennyiben új foglalkoztatott szerepel itt is előírás, ha egy főnél, 

legalább l főnek hátrányos helyzetűnek kell, lenne. 6. pont egyértelmű, cél a rendezett, élhető települések kialakítása, 

amelyeknek lakosság megta1tó és bevonzó képessége lesz, ami alapvető szükséglet a lakosság szempontjábóL 7. Fontos, 

hogy a fejlesztésele a telepiilés képet ne bontsák meg, hanem őrizzék a hagyományos jelleget, motívumokat. A 2007-

2013 év fejlesztése, projektgyűjtések, felmérések, SWOT analízis és helyzet elemzések mind azt támasztják alá, hogy 

továbbra is nagy az igény település képet meghatározó (állami és önkonnányzati feladattal nem érintett) épületek 

felújítására, valamint olyan épületek rendbetételére, amelyek a közösség életéhez kapcsolódnak (pl: ifjúsági klubok, 

ravatalozók). Szükségesek a meglévő parkok, autóbuszvárók rendbetétele, igény van olyan szabadidős parkok 

kialakítására, amely minden korosztálynak kínál kulturált szabadidős lehetőségeket. A lakosság közbiztonsága bár a két 

kistérség bünügyileg nem a legfertőzöttebbek közé tartozik, mégis fokozatosan romlik. Ennek javítására lehetőséget 

biztosítunk térfigyelő rendszerek kiépítésére, tovább fejlesztésére. 

4. A támogatható - családi szabadidős park kialakítása mmdmum 4 millió Ft (kötelező elemek: utcai bútorok, napelemes 

tevékenység területek kandeláber, EU szabványnak megfelelő legalább 2 db játszótéri elem, legalább 2 db fából készült 

meghatározása hulladékgyűjtő, szabadtéri színpad, legalább 2 db őshonos fa telepítése, együttmííködési megállapodás helyi 

polgárőr egyesül ette!, a park fizikai állapotának ellenőrzése és rendeltetésszerü használatára- együttmüködési 

megállapodás) 

- meglévő park felújítás maximum 2.000. OOO Ft-ig. (kötelező elemek: utcai bútorok, napelemes kandeláber, 
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5. 

6. 

7. 

legalább l db fa hulladékgyűjtő, legalább 2 db őshonos fa telepítése, együttműködési megállapodás helyi 

polgárőr egyesül ette!, a park fizikai állapotának ellenőrzése és rendeltetésszerü használatára - együttmüködési 

megállapodás) 

- ravatalozó, ifjúsági klub, müvelődési ház épületének külső l belső felújítása, szükséges eszközök beszerzése, 

maxilnum 3 millió Ft- ig, 

autóbuszváró korszerűsítése, cseréje, maximum 2.000. OOO Ft (kötelező elem: l db fából készült hulladékgyűjtő 

kihelyezése, autóbuszváró csak és kizárólag környezetbarát vagy újrahasznosított anyagból készülhet, 

együttmüködési megállapodás helyi polgárőr egyesülettel, fizikai állapotának ellenőrzése és rendeltetésszerü 

használatára- együttmüködési megállapodás) 

térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése, maximum 3.000.000 Ft- ig. (kötelező elem: együttmüködési 

megállapodás helyi polgárőr egyesületteL a rendszer napi szintü fizikai állapotának ellenőrzése -

együttműködési megállapodás) 

- tájházak, kiállító helyek létrehozása (ma'<imum: 4 millió Ft épület l külső belső felújítás, szükséges 

infrastruktúra kialakítása, eszköz beszerzés, kiállítási anyag, mütárgy nem vásárolható a támogatás keretében!) 

- Kiadványkészítés (kiadvány elkészítése, szerkesztése, nyomdai előkészítése, sokszorosítása), marketing 

tevékenység az igényelt támogatás 2%-ig. Kiadványra igényelhető támogatás: 500.000 Ft- 1.000.000 Ft 

- Egy pályázó, egy településről, egy támogatási időszakban, egy támogatásí kérelmet nyújthat be! 

Komplex pályázat esetében sem lehet több, az igényelt támogatási összeg 8.000.000 Ft- nál! 
Kiegészítő 

lehatárolás 

jelleg, a. a két intézkedés kőzötti lehatárolás! (ha VP - Alapvető szolgáltatások fejlesztése 7.4.1, Kisméretü 

A jogosultak köre 

lehet ilyet képezni), és/vagy infrastruktúrafejlesztés 7.2.1 szám os lehetőséget kínál 

önkormányzatok részére. A VP két alprogramját a LEADER - től 

speciális kritériumokkal határoltuk kötelezően előírt tartalmi 

elemekkel, valamint a szférák közölti együttmüködések elő írásával, 

TOP esetében ugyan csak a már említett és 7. pontban megtalálható 

kritériumok és szférák közölti együttmüködések a lehatárolások 

EFOP programban ilyen jellegü fejlesztésele nem jelennek meg. 

GINOP pedig vállalkozásokat támogat, nem volt sziikség 

lehatárolásra. Minden esetben lehatárolás a jogosultak körének 

leszükítése. 

b. azt a hozzáadott értéket, amely a HFS-en A hozzá adott érték a komplex. helyi sajátosságoknak megfelelő 

keresztül történő támogatással jön létre. fejlesztések, őshonos fák telepítése, környezet tudatos fejlesztések 

előírása, kötelező együttmüködések a fejlesztések érdekében, 

szektorok közölti együttmüködések: helyi vállalkozások 

kivitelezzék a fejlesztéseket, polgárőrség vegyen részt a fejlesztések 

rendeltetésszerü használatában. 

Osszefoglalva: 

jogosultak típusa alapján: 

Bélapátfalvai járás 

Egrijárás 

Pétervásárai járás 

A fejlesztés által érintett lakosok, korosztályok bevonása a 

fejlesztési tervek előkészítésében. 

Fontos az élhető települések kialakításában való részvétel, mert az 

aktív korú lakosság a munkahelyek hiánya miatt és a hiányzó 

alapszolgáltatások vagy azok nem megfelelő színvonala, romló 

közbiztonság miatt egyre gyakrabban hag)ja el a településeket 

Ezen tendencia megállítása és hosszú távon visszafordítása a célja 

az intézkedésben előirányiDlt fejlesztéseknek 

önkonnányzatok, 

önkormányzatok 

minden települése 

önkonnányzati társulások, nemzetiségi 

Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs települések 

minden települése 

A kiválasztási Minden pályázó esetében kötelező: 

kritériumok, alapelvek családi szabadidős park kialakitása esetén: utcai bútorok, napelemes kandeláber, EU szabványnak megfelelő 
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legalább 2 db játszótéri elem, legalább 2 db fából készült hulladékgyűjtő, szabadtéri színpad, legalább 2 db 

őshonos fa telepítése, 

- meglévő park felújítás esetében: utcai bútorok, napelemes kandeláber, legalább l db fa hulladékgyűjtő, legalább 

2 db őshonos fa telepítése, 

- autóbuszváró korszerűsítése, cseréje tekintetében: l db fából készült hulladékgyűjtő kihelyezése, autóbuszváró 

csak és kizárólag kömyezetbarát vagy újrahasznosított anyagból készülhet, 

- ravatalozó, ifjúsági klub, müvelődési ház épületének külső l belső felújítása tekintetében, a homlokzat a 

település képpel egységes legyen, tmtsa meg az eredeti, hagyományos motívumokat, jegyeket, amennyiben 

rendelkezik ilyenekkel. 

- Komplex pályázat esetében sem lehet több, az igényelt támogatási összeg 8.000.000 Ft- nál! 

- reális és megalapozott fenntaJthatósági és pénzügyi terv, 

- költséghatékonyság, 

- együttmüködés helyi polgárőr egyesülettel a megvalósult fejlesztések rendeltetésszerű használatának 

ellenőrzésében, (amennyiben nincs a településen müködő polgárőr egyesület, csak és kizárólag abban az 

esetben más civil szervezettel való együttmüködés rendeltetésszerü használlt ellenőrzésére) 

- helyi vállalkozók bevonása a fejlesztések kivitelezésében, 

- H~Szltges akad&lyrueute~ilé::-.. 

- J(iadvánv esetében: 

- színes, keménykötéses kiadvány szerkesztése, amely legalább 60 oldalból áll minimum AJ5 fonnátmnban, 

fotódokumentációval, 

- elkészítendő példányszám minimum 600 db. 

- a kiadványból egy- egy példányt, ingyenesen a helyi általános iskolában, könyvtárban, és öregek otthonában 

kötelezően elhelyezendő, 

- újra hasznosított papírból, 

- helyi vállalkozó bevonásával, 

Előnyt jelent: 

- a projekt kapcsolódik már korábban megvalósult fejlesztéshez, 

- energiahatékonyság növelése, 

- megújuló vagy bioenergia használata, 

- szociálisan hátrányos helyzetűek és l vagy fogyatékkal élők alkalmazása, 

- teljes akadálymentesítés, 

- legalább 10% zöldfelület növelés, 

- adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóanérkezett be projektgyűjtő adatlap, 

- szociális szempontok figyelembevétele, 

- aprófalvas település* 

- Környezetkímélő alapanyagok, technikák, technológiák, eszközök alkalmazása 

- komplex pályázat (épület felújítís, korszerűsítés bővítés, kisléptéh.ií infrastruktúra, eszköz, gép beszerzés) 

- jogerős építési engedély 

- lOadván v esetében: 

- a projekt kapcsolódik már korábban megvalósult fejlesztéshez, 

- adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóanérkezett be projektgyűjtő adatlap, 

- együttmüködés keretében valósul meg, 

- helytö1téneti kiadvány, 

- ismeretterjesztő kiadvány, 

- CD l DVD mellékletteljelenik meg 

(*"aprófalu" a KSH 2001. évi népszámlálási adatai alapján az 500 főnél kevesebb, vagyis a 0-499 fő állandó 

lakossal rendelkező falu tekntendő) 

Vállalja, hogv: 

az utolsó Kifizetési kérelem benyújtását követő l hónapon belül, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 
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8. 

9. 

10 

Tervezett fonás 

honlapján egy A/4 oldalnak megfelelő (12-es betűmért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult 

fejlesztésről, legalább 10 db színes a fejlesztést ábrázoló fotó kíséretében. (erítésmentes) 

- hogy az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő ll 2 éven belül nyíltnapot tart, amelyen az érdeklődök 

megtekinthetik a megvalósult projeklet A nyíltnapról szóló p lakátot l meghívó t köteles a nyíltnap előtt legalább 

2 héttel az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Kőzhasznú Egyesűleihez eljuttatni és a honlapján megjeleníteni. 

(télitésmentes) 

J(iadvánv esetében: 

az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő l hónapon belűl, az ÉszakHevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 

honlapján egy A/4 oldalnak megfelelő (12-es betűmért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult 

fejlesztésről, legalább 10 db színes a fejlesztést ábrázoló fotó kíséretében. (erítésmentes) 

vállalja, hogy 3 példányt a kiadást követő 2 héten belül, eljuttat az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhaszn ú 

Egyesűlethez. 

- vállalja, hogy a megjelenést követő 2 héten belül, könyvbemutatót szervez, amely legalább l órás időtartalmú, a 

bemutatóra szóló meghívó t l plakátot, az azt megelőző héten megjelenteti az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület honlapján. (tétitésmentes) 

Áh alános ínfonmició: í::gy patyazo, egy tamogatásttdőszakban, egy támogatási kérelmet nyúj~1at be adott intézkedés 
tekintetében! 
a. az adott beavatkozási 107.180.170 Ft 

tetiiletrelintézkedésre allokált fonás (összes 

közpénz: EU és nemzeti tárfmanszírozás) 

nagyságát, 

b. a támogatás arányát; 

c. a projektméret korlátait; 

Pétervásárai járás önkonnányzat, 

önkormányzati társulás, nemzetiségi önkormányzat 95% 

civil szetvezet 95% 

Bélapátfalvai járás önkonnányzat, önkonnányzati társulás, 

nemzetiségi önkonnányzat 90% 

civil szetvezet 90% 

Egri járás 

önkonnányzat, önkonnányzati társulás, nemzetiségi önkonnányzat 

75% 

civil szervezet 75% 

200.000- 8.000.000 Ft 

Ha csak kiadvány szerepel a támogatási kérelemben: 500.000 Ft -

1.000.000 Ft 

d. a támogatás módját (hagyományos vagy - -hagyományos, költség alapú elszámolás 

egyszerűsített költségelszámolás) 

A megvalósítás 2017.II. félév 

tetvezett 

időintervalluma 

Kimeneti indikátorok a. A támogatott projektek Osszesen: l O- 15 db 

száma (db) épület J...iilső l belső felújítás: 7 db 

park l családi szabadidő park: 3 db autóbuszváró: 3 db 

térfigyelő rendszer: 2 db 
b. A támogatott önkormányzat, önkonnányzati társulás: 13 db nemzetiségi önkonnányzat: 2 db 

kedvezményezettek száma típus 

alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db) 

Intézkedés megnevezése 4. intézkedés: Civil szervezetek székhely, telephely fejlesztése és eszközbeszerzése 

Speciális cél Civil szervezetek székhelyének, telephelyének fejlesztése, tevékenységhez köthető szükséges eszközök cseréje, beszerzése, a 
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3. 

4. 

5. 

Indoklás, alátámasztás 

A támogatható 

tevékenység teJületek 

megnatarozása 

Kiegészítő 

lehatárolás 

jelleg, 

hasznos, minőségi civilmunka érdekében. Speciális cél( ok) aminek legjobban segíti az elérését: 4. Hátrányos helyzetű 

csop011ok életkölülményeinekjavítás, 6. Rendezett települések kialakítása 

Illeszkedés a speciális céloldwz, szükségessége: 4. legfontosabb szükségletkéntjelenik meg a hátrányos helyzetü csoportok 

támogatása, életkörülményeiknek javítása. A legtöbbet ezé11 a civil szervezetek tesznek, ezé11 fontos a civilek fejlesztése, 

támogatása. 6. Civil szervezetek tevékenységükből fakadóan hozzá jáminak az élhető települések kialakításához, ami 

alapelvárás a lakosság részéről. 7. a hagyományok ápolása, megóvása is elsősorban a civilekre hárul, amihez szükséges 

források biztosítása, mert múltjából táplálkozik jelenében a haza. A civil szervezetek költségvetése igen szükös, amiből 

nagyméretű projektek előfinanszírozása nem valósítható meg. A SWOT analízis és helyezet elemzések alapján a LEADER 

forrás megoldást jelent számukra kisösszegű, előleg igénylésével könnyített támogatáshoz való jutás ban. A civil ek fontos 

szerepet játszanak a település lakosságának összefogásában, hagyományok őrzésében, értékek teremtésében, 

környezettudatosság kialakításában. Minőségi munkavégzéshez azonban szükségük van rendezett és megfelelő székhelyre és 

tevékenységükhöz szükséges eszközök beszerzésre. (pl. hangszerek, fellépő ruhák, projektor, stb.). Adott intézkedés célja a 

civilek munkájának segítése. Szükség van a civilele által szelvezett olyan fómmokra is amelynek célja a korai iskola elhagyás 

csöldcentése. 

civil szervezetek székhelyének, telephelyének külső l belső felújítása (önállóan nem, csak eszközbeszerzéssei 

együtt pályázható) 

kisléptékü intrastruktúra kialakítása, (önállóan nem, csak eszközbeszeiZéssel együtt pályázható) 

- felvett tevékenységi körhöz kapcsolódó eszközök beszerzése (önállóan is pályázható). 

Képzés esetében: 

- maximum támogathatóság: 200.000 Ft- l .000.000 Ft 

- munkavállalóknak, idősebb korosztálynak szervezet Informatikai ingyenes tanfolyamok, Intemet használat, 

szakképzett oktató vezetésével, 

minden korosztály számára élő idegen nydvi ingyenes képzések, szakképzett oktató vezetésével, 

kézmüves ingyenes tanfolyamok minden korosztály számára, szaldcépzett oktató, vagy adott kézművességben 

já11as személy vezetésével, 

iskolások számára régészeti ingyenes ismeretterjesztő előadássorozat, ahollelőhely található, szakképzett régész 

vezetésével, az iskolások aktív részvételével 

lakosság számára szervezett egészségmegőrzéssel, vagyon és személybiztonsággal, gasztronómiával (helyes és 

egészséges táplálkozás) kapcsolatos ismeretterjesztő előadás sorozat. 

- képzéshez, előadáshoz kötődö eszközök beszer~se, 

- képzéshez, előadáshoz kapcsolódó k:isléptékü infrastruktúra kialakítása, 

- (étel , italfogyasztás nem elszámolható) 

a. a két intézkedés közölti lehatárolást (ha 

lehet ilyet képezni), és/vagy 

TOP esetében a 7. pontban megtalálható speciális laitéliumok a 

lehatárolások, valamit a szférák közölti együttmüködések előírása, és 

a jogosultak körének szükítése, valamit hogy helyi igényekre épül, a 

többi OP ezt nem veszi alapul. EFOP programban ilyen jellegü 

fejlesztések nem jelennek meg. GINOP pedig vállalkozásokat 

támogat, nem volt szük:ség lehatárolásra. 

b. azt a hozzáadott értéket, amely a HFS-en Helyi civil szervezet igényei alapján összeállított intézkedés, amely 

keresztül történő támogatássaljön létre. kötelező együttmüködések révén kívánja tovább erősíteni a térségi 

kapcsolatokat, valamint a kultúra és hagyományok ápolást, 

bemutatását, é1tékek teremtését, amely megegyezik a LEADER 

alapelveivel. A korai iskola elhagyás csökkentésére irányuló fómmok 

is fontosan a két térségben, bár nem kiemelten jellemző még, de egyre 

növehő tendenciát mutat. 

Osszefoglalva: 

A két kistérségben jelenlévő munkanélküliség csökkentése, igények 

alapján informatikai, élő idegen nyelvi és kézmüves ingyenes 

képzésekkel, valamint a gyermekek számára a hasznos szabadidő 

eitöltéséhez kíván érdekes programot biztosítani a régészeti képzés. 

A civil szelvezetek támogatás elengedhetetlenül szükséges, a 

település lakosságának összefogás, értékeinek megőrzése, kulturális 
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6. 

7. 

A jogosultak kőre jogosultak típusa alapján: 

Bélapátfalvaijárás 

Eglijárás 

Pétervásáraijárás 

élet mozgásban tmtása érdekében. 

A cél a térségben jelenlévő munkanélküliségi ráta csökkentése, 

munkahelyhez alapvetően szükséges informatikai, élő idegen nyelvi 

képzésekkeL valamint a kézmüves tem1ékek előállítására vonatkozó 

szintén ingyenes képzésekkel, amelyek vállalkozási tevékenységként 

is folytathatóak később, és bevétel növekedést, új szolgáltatások 

bevezetését is jelentik hosszú távon. A gyeimekek számára pedig 

érdekes és hasznos időtöltést kíván a régészeti tábor, ahol a csapatban 

való munka, és a társadalmi elfogadás is erősítl1ető. 

civil szervezetek, amelyeknek a tevékenységi körei kőzőtt 

szerepel: hagyományőrzés, egészségre nevelés, 

környezetvédelem, természetvédelem, Hátrányos helyzetü 

csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

spmt, oktatási tevékenységek segítése, 

- nonprofit kft. , amelynek tevékenységi körében szerepel: 

hagyományőrzés, egészségre nevelés, kőmyezetvédelem, 

leulle:,Ldvéuekm, Háltányos IJt::tyzetu csoportok 

társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, oktatási 

tevékenységek segítése, 

- szociális szővetkezet: csak és kizárólag képzésre 

pályázhatnak 

núnden települése 

Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs települések 

núnden települése 

A kiválasztási Minden pályázó esetében kötelező: 

kiitéiiumok, alapelvek több mint 2 éve müködő egyesületnél, az utolsó két évben a tevékenységéhez kapcsolódóan végzett feladat, 

tevékenység alátámasztása releváns dokumentumokkal, (évente legalább 2 feladatról, tevékenységről) 

Kevesebb, mint két éve müködő egyesületnél az utolsó l évben a tevékenységéhez kapcsolódóan végzett feladat, 

tevékenység alátámasztása releváns dokumentumokkal, (legalább 2 feladatról, tevékenységről), valamit az 

elkövetkező 3 évre vonatkozó fel-adatellátási tevékenységi tervvel rendelkezik 

helyi vállalkozók bevonása a fejlesztésele kivitelezésében, 

adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóanérkezett be projektgyűjtő adatlap, 

reális és megalapozott fenntarthatósági és pénzügyi terv, 

költséghatékonyság, 

Képzés esetében: 

támogatás mértéke 200.000 Ft- 1.000.000 Ft összegben 

minden képzés releváns végzettséggel rendelkező oktató 1art, 

kézmüves mesterségek esetében, szakoktató vagy adott kézmüves tevékenységbenjártas személy, aki rendelkezik 

legalább 2 két referenciával, (ezt kérjük majd be is nyújtani a támogatási kérelemhez) 

tninden képzés csak és kizárólag ingyenesen valósítháó meg a résztvevők számára, 

a képzések legalább 60 órásak, egy hónap alatt kell teljesíteni egy héten legalább l O óra, l napon l maximum 5 

óra tartható, egy órának minimum 45 percesnek kell lenni, 

idegen nyelv képzés esetében legalább 60 órás ingyenes képzés, egy héten legalább 6 óra (maximum 2 óra l nap), 

egy órának minimum 45 percesnek kell lenni. 

a képzés végén a résztvevőknek vizsgát kell tenn~ erről tanúsítványt kötelező kiállítani, 

a képzésről fotódokumeríációt kell készíteni,jelenléti ívet ve:zetni, emlékeztetőt készítni, 

minden képzés minimum 8 fő részvételével indítható 

gyermekek számára szervezett régészeti ismeretterjesztő előadás sorozat 9- 16 éves kolig ajánlott, valamint 
szünidő alatt tartandó. 
ismeretterjesztő előadás sorozat, legalább 5 előadás (l nap ll előadás l minimum l óra) 

előadássorozathoz jelenléti ív vezetése, fotódokumentáció és emlékeztető készítése. 

a képzést és az előadásokat is legalább 3 héttel a kezdetük előtt kötelező adott település honlapján, az Észak 
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Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhaszn ú Egyesület honlapján közzétenni, valamint adott település( ek) hirdető 

tábláin megjeleníteni plakát formájában. (Színes minimum A/4 méretben, alapvető információkkal: hol, mikor, 

kinek, milyen témában, elérhetőségek stb) 

NEM támogathatóak termékbemutatókkal, hálózatépítéssel klpcsolatos képzések, előadások. (ezt az Ész<k Hevesi 

33 Vidékfejlesztési Közhasznil Egyesület dolgozói, a képzéseken, előadásokon való, "szúrópróba" szerű 

megjelenésekkel ellenőrizheti!) 

Előnyt jelent: 

a projekt kapcsolódik már korábban megvalósult fejlesztéshez, 

energiahatékonyság növelése, 

megújuló vagy bioenergia használata, 

szociálisan hátrányos helyzetűek és l vagy fogyatékkal élők alkalmazása, 

részleges vagy teljes akadálymentesítés, 

legalább 10% zőldfelület növelés, 

Környezetkímélő alapanyagok, technikák, technológiák, eszközök alkalmazása 
adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóanérkezett be projektgyüjtő adatlap, 

szociális szempontok figyelembevétele, 

aprófalvas település * 
komplex pályázat (épület felújítís, korszerüsítés bővítés, kisléptékü infrastruktúra, eszköz, gép beszerlés) 

jogerős építési engedély 

legalább 3 éve müködő civil szervezet, 

tevékenységi körében szerepel a hátrányos helyzetü csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

tevékenységi körében szerepel a gyennek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, 

tevékenységi körében szerepel Kulturális tevékenység, falusi hagyományok és a kulturális örökség megiírzése, 

tevékenységi körében szerepel Sportesemények rendezése, szervezése, a tömegsport népszerűsítése 

több civilszervezet együttmüködésének keretében valósul meg. 

Képzés esetébeu: 

a projekt kapcsolódik már korábbanmegvalósult fejlesztéshez, 

egyik célcsoport a szociálisan hátrányos helyzetűek és l vagy fogyatékkal élők, 

adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóanérkezett be projektgyüjtő adatlap, 

a képzés, ismeretterjesztő előadássorozat nem csak egy települést érint, 

aprófalvas * település( ek) bevonása, 

korszeru, innovatív, használható ismeretek közvetítése, 

gyakorlat orientált módszettan 

Civilszervezet(ekkel) való együttmüködés keretében valósul meg, 

adott településen (településeken) hiánypótló ismereteket nyújtó képzést valósít meg, 

képzésen a résztvevők száma 12 fő feletti, 

- ismeretterjesztő előadás a résztvevők aktív bevonásával 

(*"aprófalu" a KSH 2001. évi népszámlálási adatai alapján az 500 főnél kevesebb, vagyis a 0-499 fő állandó lakossal 

rendelkező falu tekii1endő) 

Vállalja, hogy: 

az utolsó Kifizetési kérelem benyújtását követő l hónapon belül, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 

honlapján egy A/4 oldalnak megfelelő (12-es betümért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult 

fejlesztésről, legalább 10 db színes a fejlesztést ábrázoló fotó kiséretében. (térítésmenles) 

- hogy az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő ll 2 éven belül nyíltnapot tart, amelyen az érdeklődök 

megtekinthetik a megvalósult projektet. A nyíltnapról szóló plakátot l meghívó t köteles a nyíltnap előtt legalább 2 

héttel az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Kőzhasznú Egyesülethez eljuttatni és a honlapján megjeleníteni. 

( téritésmentes) 

- évente legalább 2 tájékoztató fómm tartása azon civil szervezeteknek, akik tevékenységi körében a 

természetvédelem, környezetvédelem, egészségmegőrzés, hátrányos helyzetüek társadalmi esélyegyenlősége 
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8. 

9. 

10 

Tervezett forrás 

szerepel, oktatási tevékenységek elősegítése ehhez kapcsolódó témakörben, valamint korai iskola elhagyás 

csökkentésére irányuló tájékoztató fórumok tattása, amelyen iskola pszichológus, és pályaorientációs szakember 

is meghívásra ketül. 

- hagyományőrző csoportok esetében, 2 fellépés valamely ünnepi körhöz kapcsolódóarr együttmiíködésben 

őnkonnányzattal őnkonnányzati rendezvényen való fellépésként l iskolákkal iskolai rendezvény alkalmával 

iskolában l egyházi ünnepek alkalmával templomban 

- tájékozató fórum kritérium esetében: a fórumra legalább 5 helyi termelő meghívása, akik nem csak kiállítják 

termékeiket, hanem a vásárlás lehetőségél is biztosítják, (ha adott településen nem található 5 helyi termelő, vagy 

nem kívánnak részt venni a fórumon, akkor a két kistérség bánnely településéről hívható helyi termelő) 

- spott tevékenységi kőr esetében: legalább 2 spottnap szervezése, amelyre tninden korosztály meglúvást kap a 

település lakossága tekintetében, valamint legalább 5 helyi termelő meghívása, akik nem csak kiállígák 

termékeiket, hanem a vásárlás lehetőségél is biztosítják, (ha adott településen nem található 5 helyi tenne lő, vagy 

nem kívánnak részt venni a fórumon, akicor a két kistérség bármely településéről hívható helyi termelő) 

Képzés esetébeu: 

az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő l hónapon belül, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyeslilet 

honlapján egy N4 oldalnak megfelelő (12-es betümért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult 

Általános információ: Egy pályázó, egy támogatási időszakban, egy támogatási kérelmet nyújtl1at be adott intézkedés 
tekintetében! 
a. az adott beavatkozási 33.844.000 Ft 

területrelintézkedésre allokált fotrás (összes 

közpénz: EU és nemzeti tádinanszírozás) 

nagyságát, 

b. a támogaíás arányát; 

c. a projektméret korlátait; 

Pétervásáraijárás 

civil szervezet 95% 

nonprofit kft 95% 

szociális szövetkezet: 95% * 
Bélapátfalvai járás 

civil szervezet 90% 

nonprofit kft 90% 

Szociális szövetkezet: 90%* 

Egri járás 

civil szervezet 75% 

nonprofit kft 75% 

szociális szövetkezet: 75%* 

*csak és kizárólag képzésre jogosultak pályázni a szociális 

szövetkezetek ezen intézkedés alatt! 

200.000 Ft- 2.000.000 Ft- ig 

Amennyiben csak képzés szerepel a kérelemben: 200.000 Ft -

1.000.000 Ft 

d. a támogatás módját (hagyományos vagy - - hagyományos, költség alapú elszámolás 

egyszeriísített költségelszámolás) 

A megvalósítás 20 17.II. félév 

tervezett 

időintervalluma 

Kimeneti indikátorok a. A támogatott projektek 10- 17 db 

száma (db) 

b. A támogatott civil szet-vezet 15 db 

kedvezményezettek száma típus nonprofit kft: 2 db 

alapján megbontva (vállalkozás, 

önkonnányzat, civil szetvezet) (db) 
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l. Intézkedés megnevezése 5. intézkedés: EgJ•házi iellegíí llroiektek támogatása 

2. Speciális cél Hitélet gyakorlásának biztosítása méltó körülmények között, hitélet fellendítése, egyház és lakosság együttmüködésének 

szarosabbra füzése. Speciális cél( ok) aminek legjobban segíti az elérését: 6. Rendezett települések kialakítása 7. 

Hagyomány, értékmegőrzés és teremtés 

3. Indoklás, alátámasztás Illeszkedés a sQeciális célokhoz, szükségessége: 6. A templomok és egyéb hitélethez köthető épületek tekintetében 

elengedhetetlenül szükségesek az állagmegóvásokon kívül, a szociális igények kielégítésére szolgáló fejlesztések, így a fütés, 

mosdók, pihenők kialakítása és legalább részleges akadálymentesítések. 7. az Egyházak rendeltetésük-ből adódóan is 

odafigyelnek a hagyományok őrzésére, ehhez azonban szükségük van anyagi források biztosítására .. A 2007-2013 időszak 

tapasztalatai, helyzetelemzések, SWOT analízis azt mutatják, ha kis ősszegen is, de igény mutatkozik az egyházak 

támogatására. Nagy problémát jelent a templomok egyre romló állaga, a rossz szigetelések miatti beázások, nem megfelelő 

csapadékvíz elvezetés, és a megoldatlan templomfütés. Szociális helyiségek vagy hiányoznak, vagy pedig állapotuk nem 

megfelelő. Akadálymentesítés szintén hiányosság, az idősek, fogyatékkal élők nehezen vagy egyáltalán nem tudják 

megközelíteni a hitélethez kapcsolódó épületeket. Ugyan ezek mondhatóak el a helyzetelemzések, SWOT analízisre alapozva, 

a parókia épületek esetében is. A haranglábak szerkezet megerősítése is igényként merült fel. Ugyanakkor itt is lehetőség van 

eszkozbeszerzésre a hitélethez kapcsolódóan. Az egyházak kevés rendezvényt szerveznek, a lakosság igényli az egyházi 

keretek kőzőtt, vallási, kulturális témákkal foglalkozó rendezvények szervezését, azon való részvételt. Céljuk, a hit, 

összetartozás erejének erősítése, minden korosztályt megszólító programok szervezése. 

4. A támogatható - templom l parókia épületének külső l belső felújításához kapcsolóclód nnmkafolyamatok, 

tevékenység teliiletek - kisléptékü infrastruktúra, 

meghatározása - energia hatékonyság növelése, ( önmagábannem pályázható csak épület felújítással) 

- templom fütésének korszerüsítése pl: palfütés, 

- Hitélethez, szertatásokl10z kapcsolódó eszköz beszerzés, 

- templom közvetlen környezetének rendbetétele (parkosítás, utcai bútorok beszerzése, napelemes kandeláber) 

- harangláb felújítása, 

- templomi orgona állagmegóvása, felújítása, 

- hitélettel, vallással, egyháztötténettel kapcsolatos kulturális rendezvények l rendezvény sorozatok támogatása, ezzel 

kapcsolatos kisléptékü infrastruk.·túra és eszköz beszerzés támogatása. Maximum 6.000.000 Ft összegben. 

5. Kiegészítő jelleg, a. a két intézkedés közölti lehatárolást (ha Egyházhoz köthető fejlesztések a VP Alapvető szolgáltatások fejlesztés.: 

lehatárolás lehet ilyet képezni), és/vagy 7.4.1, Kisméretü infrastruktúrafejlesztés 7.2.1 alprogramokban 

megtalálható, más programban nem szerepelnek, ezétt csak a VP -

felsorolt részeitől szükséges lehatárolni, amely az összegek 

minimalízálásával és maximalízálásával, valamint 7. pontban található 

speciális kritériumokkal, szférák közötti előírt együttmüködésekkel és a 

jogosultak körének szükítésével kerülnek lehatárolásra. VP - vel 

ellentétben energiahatékonyság növelés csak és kizárólag épület 

felújítással együtt pályázható, önállóan nem. 

b. azt a hozzáadott éttéket, amely a HFS-en Együttmüködések előírása, helyi igényeken alapuló fejlesztési területek. 

keresztül történő támoga1ással jön létre. Közösség formáló erő az egyház, amelyet a fejlesztésele révén tovább 

lehet erősíteni, egy rendezett, felújított templom várhatóan több embert 

fog bevonzani, és turisztikai látványosságként is fontos tényező. 

Osszefoglalva: Az egyházi fejlesztésekre vonatkozó igények nem csökkentek, kis 

összegü fejlesztések is nagy segítséget jelentenek, eszközbeszeiZéssel 

kiegészítve. Fontos színterei az identitás megőrzésnek, összetartó erőt 

jelentenek, éttékeket közvetítenek, és nem utolsósorban jelentős 

tu tisztikai látványosságok is egyben. 

6. A jogosultak köre jogosultak típusa alapján: egyház 

Bélapátfalvaijárás rninden települése 

Egrijárás Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs települések 

Pétervásárai járás minden települése 
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7. A kiválasztási 

kritériumok, alapelvek 

8. Tervezett forrás 

Mínden pályázó esetében kötelező: 

épület felújítás, korszerüsítés, eszköz, gép beszerzés és kisléptékű infrastruktúra megvalósítása esetében, 

ünnepkörhöz kapcsolódó szentmiséhez kapcsolódóan legalább 2 alkalommal hagyományőrző csoport l kórus 

meghívása, minimum 20 perces folyamatos müsorral, (együttműködési megállapodás szükséges) 

- épület felújítás, korszerűsítés, eszköz, gép beszerzés és kisléptékű infrastruktúra megvalósítása esetében karácsonyi 

és húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szentmise alkalmával, 5 helyi termelő meghívása (ha adott településen nem 

található 5 helyi termelő, vagy nem kívánnak részt venni, akkor a két kistérség bármely településéről hívható helyi 

termelő) akiknek a helyet biztosít az egyházi ingatlan területén, az arra kijelölt helyen, ámjuk bemutatására és 

eladására, a szertatás előtt és után, 

- reális és megalapozott kőltségvetés, 

- rendezvény esetében együttmüködés a helyi önkormányzattal, és amennyiben müködik a településen, általános 

iskolával. 

- "búcsúhoz" köthető rendezvény nem támogatható, de támogatható valamilyen egyházi ünnepkörhöz kapcsolódó 

rendezvény megtm1ása. (Pl: egyházi adventi rendezvény, húsvét az egyházban stb ... ). 

- kötelező az együttműködés a helyi általános iskolával és nyugdíjas klubbal (amennyiben a településen müködnek) 

mind a két pariner legalább 10-1 O perces folyamatos, az ünnepkörhöz kapcsolódó müsort ad elő 

íUHi~LVtoy esetéÍJe11, eísósegéíynyújto nely kraiakítása szakképzett személyzettel 

- rendezvény esetében, kötelező együttmüködés a helyi polgárőr egyesülettel, a rendezvény biztosítása érdekében 

(amennyiben adott településen van müködő polgárőrség) 

- rendezvények l rendezvénysorozatok támogatása, maximum 6.000.000 Ft összegben. 

Előnyt jelent: 

a projekt kapcsolódik már korábban megvalósult fejlesztéshez, 

energiahatékonyság növelése, 

megújuló vagy bioenergia használata, 

szociálisan hátrányos helyzetüek és l vagy fogyatékkal élők alkalmazása, 

részleges l teljes akadálymentesítés, 

legalább l O% zöldfelület növelés, 

adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóanérkezett be projektgy(ijtő adatlap, 

helyi vállalkozók bevonása a projekt kivitelezésében, 

komplex pályázat (épület felújítís, korszerüsítés bővítés, kisléptékü infrastruktúra, eszköz, gép beszeiZés) 

civil szervezetetekkel együttmüködésben megvalósuló projekt, 

jogerős építési engedély, 

minimum 2 napos rendezvény vagy rendezvény sorozat, 

legalább két egyházközség együttmüködése. 

Vállalja, hogv: 

az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő I hónapon belül, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 

honlapján egy A/4 oldalnak megfelelő (12-es betümért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult 

fejlesztésről, legalább 10 db színes a fejlesztést ábrázoló fotó kíséretében. (téritésmentes) 

- hogy az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő ll 2 éven belül nyíltnapot tart, amelyen az érdeklődök 

megtekinthetik a megvalósult projektet. A nyíltnapról szóló p1akátot l meghívó! köteles a nyiltnap elött legalább 2 

héttel az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez eljuttatni és a honlapján megjeleníteni. 

( téritésmentes) 

rendezvény tekintetében, 2 héttel az esemény előtt az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

honlapján megjeleníti annak meghívóját l plakátját (téritésmentes) 

időjárási viszonyoknak megfelelőenamennyiben szükséges a résztvevők, odalátogatók számára ingyenes víz l forró 

tea biztosítása a rendezvény alatt. 

Általános információ: Egy pályázó, egy telep!ilésről, egy támogatási kérelmet nyújthat be egy évben! 

a. az adott beavatkozási \ 33.894.000 Ft 
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terül etre/intézkedésre allokált fonás (összes 

közpénz: EU és nemzeti tárfinanszírozás) 

nagyságát, 

b. a támogatás arányát; Pétervásárai járás: egyház 95% 

Bélagátfalvai járás: egyház 90% 

Egri járás: egyház 75% 

c. a projektméret korlátait; 1.000.000 Ft- 6.000.000 Ft 

d. a támogatás módját (hagyományos vagy - - hagyományos, költség alapú elszámolás 

egyszerűsített költségelszámolás) 

9. A megvalósítás 2017.II. félév 

tetvezett 

időíntervalluma 

10 Kimeneti indikátorok a. A támogatott projektek 3-5 db 

száma (db) 

b. A támogatott Bélapátfalvai Kistérség ben: 2 db Péte1vásárai Kistérség ben: 3 db 

kedvezményezettek száma típus 

l 
aíapjan megbontva ( váílalkozás, 

őnkom1ányzat, civil sze1vezet) (db) 

l. Intézkedés megnevezése 6. intézkedés: Imzovatív fejlesztések és muukahelvteremtés 

2. Speciális cél Kapacitásnövelő beruházások megvalósítása, szükséges technológiai és technikai, innovatív fejlesztések, amelyek célja a 

meglévő munkahelyek megtartásamellett új munkahelyek teremtése, a vállalkozás terméklszolgáltatás kínálatának bövítése, 

3. 

4. 

5. 

Indoklás, alátámasztás 

további tőke bevmJZása a térségbe. Speciális cél( ok) aminek legjobban segíti az elérését: l. Gazdasági potenciál 

erősítése, meglévő munkahely megőrzés, új munkahelyek teremtése. 3. Bővülő termék és szolgáltatás kínálat. 4. 

Hátrányos helyzelLl csoportok életkörülmén)einekjavítása. 

Illes~kedés a speciális célokhoz, szükségessége: l. a vállalkozásoknak létszükséglet a megújulás, ümováció, új tennékek 

fejlesztése, piaci részesedés növelés, ez által pedig új munkahelyek teremtődnek. Mindezeknek a feltétele megfelelő pályázati 

lehetőségek biztosítása. 2. a fejlesztésele egyértelmüen termék kínálatbővüléshez, minőség javuláshoz vezetnek, amely 

marketing tevékenységgel megtoldva versenyképes kínálatot eredményez. 4. foglalkoztatottak tekíntetében itt is cél, hogy 

minél több hátrányos helyzetf1 kapjon lehetőségek a fejlesztésele hatására, hogy a munkavilágába elhelyezkedhessen. tehát 

szükségesek a vállalkozások fejlesztései. Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, két kístérséget foglal 

magába, a Pétervásárait és a Bélapátfalvait Évek óta problémátjelent, amit a helyzetelemzések, SWOT analízis is alátámaszt, 

a növekvő munkanélküliség és az elvándorlás az aktív korú lakosság körében. A mikrovállalkozások fennmaradásához 

elengedhetetlenül szükséges új technológiák, technikák bevezetése, amelyek nem csak a meglévő munkahelyek megtmtásában 

segítenek, hanem új munkahelyeket is képesek teremteni. A fejlesztésekkel nemcsak a munkanélküliség csökkenthető, hanem a 

lakosság helyben tattásában is fontos szerepet játszik. Az új innovatív fejlesztésekkel új szolgáltatások, termékek ke1ülnek 

bevezetésre/előállításra, ami további piaci lehetőségeket nyithat meg, bevétel növekedést eredményezhet, illetve növelheti a 

térségbe való befektetési kedvet, újab b tökéket vonzhat be. 

A támogatható Meglévő épület( ek) korszerüsítése, bövítése, fejlesztéshez kapcsolódó infrastrulüúra fejlesztése, kiépítése, profilhoz 

tevékenység területek kapcsolódó vagy egy új profil kíalakításához szükséges gépek, eszközök, technológiák, szabványok bevezetése, beszerzése. A 

meghatározása 

Kiegészítő 

lehatárolás 

vállalkozás ismeJtégének növeléséhez szükséges marketing tevékenység támogatása. 

Az igényelt támogatási összeg legalább 2 %-át marketing költség teszik kí (önállóan nem támogatható). 

Épületkorszerüsítés, bővítés, infrastrulctúra önállóan nem támogatható, cs~k profilhoz kapcsolódó eszköz, gép 

beszerzésével együtt. 

- Eszköz, gép beszerzés önállóan is támogatható. 

- Energia hatékonyság növelése. 

Egy pályázó, egy intézkedésre, egy pályáztatási időszakban, egy támogatási kérelmet nyújthat be. 

jelleg, a. a két intézkedés közötti lehatárolást (ha lehet Adott mtézkedés kapcsolódik a VP azon horizontális céljaihoz, 

ilyet képezni), és/vagy amelyek a munkahelyteremtést, i1111ovativitást tf1zték ki célul. Szarosan 

kapcsolódik a GINOP tnikro-, kís- és középvállalkozás fejlesztéshez, 
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6. A jogosultak köre 

7. A kiválasztási 

krité1iumok, alapelvek 

jelentős forrásból azon mikrovállalkozásokat támogatja, akik 

alacsonyabb összegen szerelnék fejlesztésüket megvalósítani. Tágabb 

élielemben a TOP azon pontjaihoz, amelyeknek lényege a térség 

gazdasági életének fellendítése, munkahelyteremtés, lakosság helyben 

tmiása. 

Lehatárolás VP más intézkedésétől: Olyan mikrovállalkozások 

pályázhatnak, ahol a bevétel 50%-át nem haladja meg a 

mezőgazdaságból származó jövedelem, valamint 3000 ST! alattiak. 

Lehatárolás GINOP-tól: Jelen fonásból csak és kizárólag a 

mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek 

támogathatóak (ahol az éves foglalkoztatotti létszám, statisztikai 

létszám a 9 főt nem haladja meg). Alacsony összegű, de minimis 

támogatás 200.000 Ft- 7.000.000 Ft-ig. 

Lehatárolás TOP: mikrovállalkozások (max. 9 fő), egyéni vállalkozók, 

őstermelők, magánszemélyek részére. 

b. azt a hozzáadott éiiéket, amely a HFS-en A helyi igények felmérését követően a SWOT analízisban megjelenő 

!~c~cntül tö1 té H 0 i<Í.litvg<~íá:,:,di j ü H ié l! e. hianypótío szolgáltatások bevezetésére, új termékek elöállítására, 

munkahely megőrzésre és teremtésre irányul. Minden esetben elvárt az 

innovativitás és a már meglévő munkahelyek megtartása 

Osszefoglalva: 

jogosultak típus alapján 

Adott fejlesztésele Leader-ben való támogatását indokolja, hogy 

alacsony összegü támogatási igényekről van szó, mikrovállalkozások, 

egyéni vállalkozók, őstennelők, magánszemélyek részéről, akik nem 

tudják a Gf!\!OP magas támogatási összegeit elő finanszírozni. 

Mikrovállalkozások, őstennelők, magánszemélyek (első Icifizetési 

kérelem benyújtásáig egyéni vállalkozóvá kell válnia), szociális 

szövetkezetek, önkonnányzat (Ivád). 

Bélapátfalvai járás minden települése 

Eg1ijárás Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs települések 

Pétervásárai járás minden települése 

Minden pályázó esetében l{ötelező: 

Új innovatív technológia/technika bevezetése, amely új teimékeket eredményez. 

Új hiánypótló szolgáltatás bevezetése a k:istérségben. 

Meglévő munkahelyek megtartása, 

Amennyiben a meglévő munkahelyek mellett több mint egy új munkahelyet hoz létre, akkor ebből legalább egy új 

foglalkoztatottnak hátrányos helyzetünele kell lennie. 

- reális és megalapozott költségvetés, 

Előnyt jelent: 

a projekt kapcsolódik már korábban megvalósult fejlesztéshez, 

energiahatékonyság növelése, 

megújuló vagy bioenergia használata, 

több mint egy fó szociálisan hátrányos helyzetű és l vagy fogyatékkal élő alkalmazás<\ 

részleges l teljes akadály:mentesítés, 

adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóanérkezett be projektgyűjtő adatlap, 

Környezetkímélő technika l technológia l gép/ eszköz bevezetése, beszerzése 

bamamezős beruházás, 

együttműködés keretében valósul meg, 

induló vállalkozás, 

- komplex pályázat (épület fel(\iítís, korszerüsítés bővítés, kisléptél..ií infrastrul..iúra, eszköz, gép beszerzés) 

- jogerős építési engedély, 

- minimum2 közösségi szerepvállalás igazolás az elmúlt két év tekintetében (anyagijellegü támogatások igazolás) 
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8. 

9. 

10 

l. 

2. 

3. 

Tervezett fonás 

Vállalja, hogy: 

az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő l hónapon belül, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 

honlapján egy A/4 oldalnak megfelelő (12-es betűmért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult 

fejlesztésről, legalább 10 db színes a fejlesztést ábrázoló fotó kíséretében. (erítésmentes) 

- hogy az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő ll 2 éven belül nyíltnapot tart, amelyen az érdeklődök 

megtekinthetik a megvalósult projektet. A nyíltnapról szóló p lakátot l meghívó! köteles a nyíltnap előtt legalább 2 

héttel az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesűleihez eljuttatni és a honlapján megjelenlteni. 

( térítésmentes) 

Általános információ: Egy pályázó, egy támogatási időszakban, egy támogatási kérelmet nyújthat be adott intézkedés 
tekintetében! 
a. az adott beavatkozási 100.093.630 Ft 

te1ületre/intézkedésre allokált fonás (összes 

közpénz: EU és nemzeti tárfinanszírozás) 

nagyságát, 

b. a támogatás arányát; Pétervásárai járás 

Jnikrovállalkozás 70% 

magánszemély 70% 

szociális szövetkezet70% 

önkonnányzat 70% 

Bélapátfalvai járás mikrovállalkozás 60% 

magánszemély 60% 

szociális szövetkezet60% 

önkonnányzat 60% 

Egri járás 

mikrovállalkozás 50% 

magánszemély 50% 

szociális szövetkezet 50% 

önkonnányzat 50% 

c. a projektméret korlátait; 200.000 Ft~ 7.000.000 Ft-ig 

d. a támogatás módját (hagyományos vagy -hagyományos, költség alapú elszámolás 

egyszerűsített költségelszámolás) 

A megvalósítás 2017.II. félév 

tervezett 

időintervalluma 

Kimeneti indikátorok 

Intézkedés megnevezése 

Speciálls cél 

Indoklás, alátámasztás 

a. A támogatott projektek 10~14db 

száma (db) 

b. A támogatott mikrovállalkozás: 7 db östennelö: 2 db 

kedvezményezettek száma típus magánszemély: 2 db 

alapján megbontva (vállalkozás, szociális szövetkezet: 2 db 

önkonnányzat, civil szervezet) (db) önkonnányzat: l db 

7. intézkedés: Hagypmánj'őrző, értékteremtő rendezl'ények 

Az egyes települések, térségben élő lakosok identitás tudatának és összetartozásának erősítése, szarosabb együttműködések 

megteremtése. Új hagyományok teremetése, régiek megőrzése és fenntartása. Egészség és környezettudatos tudatos életmód 

megisme1tetése. Pályaorientációt és közösségbe való beilleszkedés! segítő rendezvények támogatása. Speciálls cél(ok) aminek 

legjobban segíti az elérését: 4. Hátrányos helyzetű csoportok életkörülmén)einekjavítása. 7. Hagyomány, értékmegőrzés 

és teremtés 

Illeszkedés a s12eciális célokhoz, szűkségessége: 7. az illeszkedés itt egyértelmű. Sz inte minden település esetében 

szükségletként jelent meg a hagyományok támogatása, kulturális rendezvények tartására való igény. Számos olyan rendezvény 

kerül megtartásra, amelyben nem jelenik meg a hagyomány, a kultúra, az é1tékteremtés. Leader fonásból, olyan 

rendezvényeket támogatunk, amik ezt a hiányosságat pótolják. A helyzetelemzések, SWOT analízis, felmérések azt mutatják, 
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4. 

5. 

6. 

7. 

A támogatható 

tevékenység tetiiietek 

meghatározása 

hogy szükségesek olyan rendezvények, amelyeknek értéh.--teremtő jellege van és a kulturált szórakozáson kívül a térségre, 

tájegységre, népcsoportra jellemző hagyományok mellett a helyi termelökre is ráirányítja a figyelmet. Ezáltal nem csak a 

hagyományok kerülnek megőrzésre, vagy valamelyik helyi specialitáshoz kötődö program kivitelezésre, hanem a helyi 

termelők is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra és értékesítésre is. A helyi identitás tudat mellett megjelenik az 

együttműködés és a partnerség, ami gazdasági szempontból is kedvező lesz. A helyi termelők kevés lehetőséget kapnak, egy

két speciális vásár (ünnepekhez kötődö) megjelenésen kívül, itt viszont előírjuk a velük való együttmüködést, ami a Leader 

alapelveinek és elvárásainak is eleget tesz. A térségben is jellemző a korai iskola elhagyás, bár kismértékben, de növekvő 

tendenciát mutat ennek csökkentése is, megelőzése is az egyik célkitüzés. Támogatásra kerülnek egészségmerőzéshez 

kapcsolódó rendezvények is. A helyzetelemzések, SWOT analízis szetint, igény mutatkozik tehát, egészségmegőrzö, sporttal 

kapcso latos, települések elszánnazottait összefogó, egy - egy helyi speciali tás/ tennék l gasztronómiai hagyományon alapuló, 

pályaválasztást segítő rendezvényekre. Fontos, hogy a szociális szempontok is érvényesüljenek, a rendezvények így legalább 

részben akadálymentesítettek lesznek, rendelkezésre állnak mosdó helyiségek, legalább egy elsősegélynyújtó pont kialakításra 

kerül, időjárási viszonyoknak megfelelően, ha nem kedvező, fedett helyiségbe átvihető lesz, minden korosztályt megszólító 

programole valósulnak meg. Kiválasztási Ieritérium olyan rendezvény támogatás, amely a szociálisan hátrányos vagy 

fogyatékos emberek helyzetének javításával, problémájával foglalkozik, és a képviselő szervezeteik bevonásával kerülnek 

megszervezésre. 

Rendezvényhez kapcsolódókisléptékü infrastruktúra kialakítása. 

Rendezvényhez szükséges eszköz beszerzése (hangosítás, kivetítés, színpadi technika vonatozásában). 

Fellépő díja elszámolható 300.000 Ft összegig. 

- Rendezvényhez kapcsolódó marketing (a támogatási összeg legalább I %-a legyen). 

- Nem számolható el a fellépő útiköltsége, szállítási díjak, tűztjáték és egyéb pirotechnikai eszközök. 

- ingyenes kóstoltatáshoz l ebédhez kapcsolódó nyers és alapanyag beszerzés maximmn I 00.000 Ft értékben 

- Elszámolható sátor/terembérlése maximum200.000 H-ig. 

Kiegészítő 

lehatárolás 

jelleg, c. a két intézkedés közötti Iehatárolást (ha lehet Olyan rendezvényre közvetlenűl nem lehet pályázni VP, TOP, GINOP, 

A jogosultak köre 

ilyet képezni), és/vagy EFOP esetében, amely a helyi igényeken alapul. Ezt a hiányosságat 

pótolja a Leader adott intézkedésre elkülönített forrása. Hozzáadott 

étiélc a hagyományok, kultúra ápolása, identitás tudat erősítése, helyi 

termelők bemutatkozásának lehetősége. EFOP cél a korai iskola 

elhagyás csökkentése, lehatárolás! az jelenti, hogy a rendezvényre 

kötelező iskola pszichológust és pályaorientációs szakembert meghívni 

EFOP cél a korai iskola elhagyás csökkentése, közoktatási intézményen 

kivüli rendezvények keretében. 

d. azt a hozzáadott étiéket, amely a HFS-en Helyi identitás htdat, összetartozás erősítése, együttmftködések 

keresztül történő támogatássaljön létre. szarosabbra füzése, új hagyományok teremtése, korai iskola elhagyás 

Osszefoglalva: 

jogosultak típus alapján 

Bélapátfal v ai járás 

Egtijárás 

Pétervásárai járás 

csökkentésére irányuló, intézményen kivüli, kötetlen rendezvények 

megvalósítása, valamint a szociálisan hátrányos helyzetűek vagy 

fogyatékkal élők problematkáját előtérbe helyező rendezvények. 

A felmérések, adatgyüjtések azt mutatták, hogy helyi szinten is szükség 

van h.-ulturált, értékmegőrző rendezvényre, amely minden korosztályt 

megszólít és minden korosztálynak lehetőséget biztosít a 

kikapcsolódásra. Mivel egy operatív program sem támogatja ilyen 

rendezvények megvalósitását alacsony összegen, a Leader forrás 

megfelelő kis összegű, helyi értékmegőrző, gazdaság fellendítő 

rendezvények támogatására alkalmas. 

Onkonnányzat, önkormányzati társulás, nemzetiségi önkormányzat, 

civil szervezetek 

tninden települése 

Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs települések 

minden települése 

A kiválasztási Minden pálvázó esetében kötelező: 
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kritériumok, alapelvek 

8. Tervezett forrás 

Egy adott rendezvényre legalább 6 helyi termelő meghívása (a két kistérség településeiről, ha helyben, adott településen 

nem található 6 helyi termelő, vagy nem kíván élni a lehetőséggel.) A helyi termelő biztosítja a tennékek vásárlási 

lehetőségét, a szervező pedig a kiállítási helyet. 

- E rendezvényremind a két kistérségből egy-egy hagyományőrző csoport meghívása fellépésre minimum (folyamatos) 20 

perces előadássaL 

- Kapcsolódjon hagyományőrzéshez, felelevenítéshez, vagy egy helyi specialitás "bemutatásához", vagy új hagyományok 

l rendezvény sorozat megteremtése (pl: almanapok, faluból elszármazottak találkozója). 

- A rendezvényeken legalább két hagyományos népi mesterséget be kell mutatni és biztosítani kell a látogatóknak az 

ingyenes kipróbálás i lehetőséget (pl: kosárfoná~ csuhébaba készítés). 

- Amennyiben ételekhez alapanyag elszámolásra kerül, a résztvevőknek a készételkóstolást/ ingyenes ebédet biztosítani 

kell. 

- Korai iskola elhagyás csökkentése céljából iskola pszichológus és pályaorientációs szakember meghívása. 

- szociálisan hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők problematiklijával, helyzetük javítására irányuló rendezvények 

esetében, a témával foglalkozó szakemberek, előadók meghívása, 

- rendezvény sorozat, (hagyományos rendezvény sorozatnál korábbi évekből releváns dokumenhunmal való alátámasztás, 

új rendezvénysorozat megteremtése esetében 3 éves fenntatthatósági tetv) 

reáíts es megalapozott koltségvetés, 

együttműködés az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesületteL 

együttműködés helyi polgárőr egyesülettel a rendezvény biztosítása érdekében (amellllyiben a településen van müködő 

polgárőrség) 

- elsősegélynyújtó hely kialakítása szakképzett személyzettel 

Előuvt jelent: 

a projekt kapcsolódik már korábban megvalósult fejlesztéshez, 

adott pályázótól a HFS tervezésekor az intézkedésre vonatkozóanérkezett be projektgyűjtő adatlap, 

rendezvénysorozat, 

ha nem rendezvény sorozat, hanem több napos, egyszeri rendezvény, akkor legalább 2 egymást követő napon valósul 

meg, 

a rendezvény részleges l teljes akadálymentesítése, 

minden korosztálynak Icinál program l kikapcsolódási lehetőséget, 

együttműködésében valósul meg, 

több település összefogásában valósul meg, 

helyi érdekeltségű IZARIT ASZ szervezet bevonása a rendezvényszervezésben, lebonyolításban, 

Vállali a, hogv: 

az utolsó Kitizetési kérelem benyújtását követő l hónapon belül, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület 

honlapján egy A/4 oldalnak megfelelő (12-es betűmért, 1,5 sorköztáv) ismertetőt tesz közzé a megvalósult fejlesztésről, 

legalább 10 db színes a fejlesztést ábrázoló fotó kíséretében. (térítésmentes) 

hogy az rendezvényről szóló plakátot l meghívó! a rendezvény előtt legalább 2 héttel az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesülethez eljuttatni és a honlapján megjeleniteni. (térítésmentes) 

időjárási viszonyoknak megfelelöen amennyiben szlikséges a résztvevők, odalátogatók számára ingyenes víz l forró tea 

biztosítása a rendezvény alatt. 

Általános információ: Egy településről, egy támogatási időszakban maximum 2 pályázat támogatható, 2 különböző típus ú 
kedvezményezettől! 

a. az adott beavatkozási 18.614.200 Ft 

teiületre/intézkedésre allok:ált forrás (összes 

közpénz: EU és nemzeti tárfinanszírozás) 

nagyságát, 

b. a támogatás arányát; Pétervásáraijárás 

önkormányzat 95% 

civil szervezet 95% 

Bélapátfalvai járás 
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önkonnányzat 90% 

civil szen'ezet 90% 

Egri járás 

önkormányzat 75% 

civil szen'ezet 75% 

c. a projektméret korlátait; 200.000 Ft- 1.000.000 Ft-ig 

d. a támogatás módját (hagyományos vagy - hagyományos, költség a lapú elszámolás 

egyszerűsített költségelszámolás) 

9. A megvalósítás 2017 .ll. félév 

tervezett 

időintervalluma 

10 Kimeneti indikátorok a. A támogatott projektek j 16-22db 

száma (db) 

b. A támogatott önkormányzat Pétervásárai kistérségbőL ll db 

kedvezményezettek száma típus önkormányzat Bélapátfulvai kistérségbőL 7 db 

alapján megbontva (vállalkozás, civil szervezet Pétervásárai kistérségbő l: 2 db civil szervezet Bélapátfalvai 

önkormányzat, civil szervezet) (db) kistérségből 2 db 


