
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 322
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén lévő gasztronómiai és kulturális rendezvények
Vonatkozó HPME azonosító: 370c03
Vonatkozó HPME megnevezése: Turisztikai kínálat fejlesztése. Szálláshely, ellátás bővításe, szakirányú képzés, munkahelyteremtés. 

I. Fogalom magyarázat

Gasztronómiai rendezvény: olyan rendezvény, ahol a rendezvény fő programja a Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területére, egyes
településeire jellemző ételféleségek előállításának, elkészítésének, az ahhoz kapcsolódó hagyományoknak, népszokásoknak a bemutatása.
Kulturális rendezvény: olyan rendezvény, melynek programjában a rendezvény időtartamát legalább 70 %-át kitevő mértékben egy vagy több
meghatározott művészeti ághoz tartozó műsorszámok szerepelnek. 

II. Támogatás vehető igénybe

Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területére jellemző gasztronómiai vagy kulturális rendezvények szervezésére, lebonyolítására, az
ahhoz kapcsolódó marketingre, eszközbeszerzésre, kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 2 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 28 000 000 forintösszeg, egyéb területen
12 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Csak az együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható.

V. Jogosult települések



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

Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Kétegyháza ; Tótkomlós ; Lőkösháza ; Pusztaföldvár ; Nagyszénás ; Mezőhegyes ; Békéssámson ;
Kardoskút ; Gerendás ; Gádoros ; Elek ; Csorvás ;

VI. Elszámolható kiadások

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

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma

LEADER jogcímrendelet melléklete alapján 5

Rendezvény hatóköre. Együttműködési megállapodás és rendezvényterv. 20
A rendezvényen a Hajdúvölgy-Körösmente HACS
tervezési területén működő fellépők száma.

Rendezvényterv. 15

A rendezvény hozzájárul a térség turisztikai
fejlődéséhez, a vendégéjszakák számának
növekedéséhez.

Pályázat és rendezvényterv. 15

Partnerek bevonása a rendezvény lebonyolításába. Együttműködési megállapodás. 15
A nettó étkezési költségek aránya a rendezvény teljes
nettó elszámolni kívánt költségein belül.

Pályázat 10

A rendezvény során helyet biztosít a
Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén
előállított helyi termékek bemutatására.

Rendezvényterv. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma

1000 fő vagy az alatti 5

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma

1001-2500 fő 3



A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma

2500 fő felett 1

Rendezvény hatóköre. Külföldi partnerek, résztvevők bevonásával 20
Rendezvény hatóköre. Országos 15
Rendezvény hatóköre. Akciócsoport több települését érintő 10
Rendezvény hatóköre. Akciócsoport egy települését érintő 5
A rendezvényen a Hajdúvölgy-Körösmente HACS
tervezési területén működő fellépők száma.

Legalább 3 fellépő csoport 15

A rendezvényen a Hajdúvölgy-Körösmente HACS
tervezési területén működő fellépők száma.

1-2 fellépő csoport 10

A rendezvényen a Hajdúvölgy-Körösmente HACS
tervezési területén működő fellépők száma.

Nincs fellépő csoport 0

A rendezvény hozzájárul a térség turisztikai
fejlődéséhez, a vendégéjszakák számának
növekedéséhez.

Kettő vagy több napos rendezvény 15

A rendezvény hozzájárul a térség turisztikai
fejlődéséhez, a vendégéjszakák számának
növekedéséhez.

Egy napos rendezvény 5

A rendezvény hozzájárul a térség turisztikai
fejlődéséhez, a vendégéjszakák számának
növekedéséhez.

Egy napnál rövidebb rendezvény (nem éri el a 6 óra
időtartamot)

0

Partnerek bevonása a rendezvény lebonyolításába. Legalább 3 partner bevonása 15
Partnerek bevonása a rendezvény lebonyolításába. 2 partner bevonása 10
Partnerek bevonása a rendezvény lebonyolításába. 1 partner bevonása 0
A nettó étkezési költségek aránya a rendezvény teljes
nettó elszámolni kívánt költségein belül.

0-5% 10

A nettó étkezési költségek aránya a rendezvény teljes
nettó elszámolni kívánt költségein belül.

6-10% 5

A nettó étkezési költségek aránya a rendezvény teljes
nettó elszámolni kívánt költségein belül.

10% felett 0

A rendezvény során helyet biztosít a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területén előállított helyi
termékek bemutatására.

Igen 20

A rendezvény során helyet biztosít a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területén előállított helyi
termékek bemutatására.

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Rendezvényterv gasztronómiai és kulturális rendezvényhez
(Hajdúvölgy-Körösmente HACS által rendszeresített formanyomtatvány), együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente HACS által
rendszeresített formanyomtatvány) 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 360
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Többcélú helyi rendezvények
Vonatkozó HPME azonosító: 370c04
Vonatkozó HPME megnevezése: Turisztikai kínálat fejlesztése. Szálláshely, ellátás bővításe, szakirányú képzés, munkahelyteremtés. 

I. Fogalom magyarázat

Többcélú rendezvény: olyan rendezvény, ahol a gasztronómiai, kulturális, sport, környezettudatos, egészséges életmódot bemutató programok
közül több is megjelenik, mindezért a rendezvény nem sorolható be egyértelműen egyik felsorolt kategóriába sem. 

II. Támogatás vehető igénybe

Többcélú helyi rendezvények megrendezéséhez kapcsolódó helyszín- és terembérletre, sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek telepítésére,
bérletére, a rendezvény hangosítására, az egészségügyi biztonsági felügyelet ellátására, a rendezvény lebonyolításához kapcsolódó étel- és
italfogyasztásra.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 250 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 8 000 000 forintösszeg, egyéb területen 2 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Csak az együttműködésben megvalósuló rendezvény támogatható.

V. Jogosult települések



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

Békéssámson ; Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Csorvás ; Elek ; Gádoros ; Gerendás ; Kardoskút ; Kétegyháza ; Lőkösháza ;
Mezőhegyes ; Nagyszénás ; Pusztaföldvár ; Tótkomlós ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
Hangtechnikai költségek 
Sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek bérlési és telepítési költségei 
Terem- és helyszínbérletköltségei 
Étel,- italfogyasztás 
Egészségügyi biztonsági felügyelet költsége 

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Rendezvényterv többcélú rendezvényhez
(Hajdúvölgy-Körösmente HACS által rendszeresített formanyomtatvány) Együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente HACS által
rendszeresített formanyomtatvány). 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 661
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek értékesítésének elősegítése
Vonatkozó HPME azonosító: 370b01
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termék előállítása, promóciója, értékesítése. 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Meglévő kiskereskedelmi üzlethelyiségekbe, helyi termékek bolti kihelyezését szolgáló csemegehűtő, mélyhűtő, regál, polc, gondola
beszerzésére, ezek elhelyezéséhez szükséges átépítésre, felújításra. A helyi termékek bolti bevezetéséhez szükséges marketing
tevékenységekre. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 90 000 000 forintösszeg, egyéb területen
30 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázónak az üzemeltetési kötelezettség végéig vállalnia kell a pályázathoz benyújtott, helyi termék előállítókkal kötött együttműködési
megállapodások szerinti termékskála folyamatos forgalmazását. Amennyiben valamely termék folyamatos értékesítése a pályázón kívülálló
okból hiúsul meg, a pályázónak gondoskodnia kell a kiesett termék helyett valamely más helyi termék forgalmazásáról. Az ügyfél köteles az
üzemeltetési kötelezettség alatt minden év február 20. és március 15. között előrehaladási és működtetési jelentést megküldeni a
Hajdúvölgy-Körösmente HACS-hoz. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Békéssámson ; Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Csorvás



; Elek ; Gádoros ; Gerendás ; Kardoskút ; Kétegyháza ; Lőkösháza ; Mezőhegyes ; Nagyszénás ; Pusztaföldvár ; Tótkomlós ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Helyi termékek bolti  kihelyezését szolgáló csemegehűtő, mélyhűtő, regál, polc, gondola elhelyezéséhez szükséges építési/felújítási munkák.

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma

LEADER jogcímrendelet  alapján 5

A helyi termékekeket beszállító partnerek száma Együttműködési megállapodás 20
Vállalkozás mérete Ügyfélregisztrációs rendszerben nyilvántartott Minősítő

kód alapján
40

A beszállóti körrel érintett települések száma Együttműködési megállapodások 15
Benyújtott együttműködési megállapodások száma és
a beruházás nettó elszámolható költségének aránya

Együttműködési megállapodás és pályázat 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma

1000 fő vagy az alatti 5

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma

1001-2500 fő 3

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma

2500 fő felett 1

A helyi termékekeket beszállító partnerek száma 6 vagy annál több partner 20
A helyi termékekeket beszállító partnerek száma 3-5 partner 10
A helyi termékekeket beszállító partnerek száma 1-2 partner 0
Vállalkozás mérete Mikrovállalkozás 40
Vállalkozás mérete Kisvállalkozás 20
Vállalkozás mérete Középvállakozás 10
A beszállóti körrel érintett települések száma A Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén

legalább 4 településéről van együttműködési
megállapodás beszállítóval

15

A beszállóti körrel érintett települések száma 2-3 településről van 10
A beszállóti körrel érintett települések száma 1 településről 5
Benyújtott együttműködési megállapodások száma és
a beruházás nettó elszámolható költségének aránya

Kalkulált nettó elszámolható költség/benyújtott
együttműködési megállapodások száma < 300 000 Ft

20

Benyújtott együttműködési megállapodások száma és
a beruházás nettó elszámolható költségének aránya

Kalkulált nettó elszámolható költség/benyújtott
együttműködési megállapodások száma = 300 000 Ft
és 400 000 Ft között (beleértve a 300 000 Ft-ot, és a
400 000 Ft-ot is). 

10

Benyújtott együttműködési megállapodások száma és
a beruházás nettó elszámolható költségének aránya

Kalkulált nettó elszámolható költség/benyújtott
együttműködési megállapodások száma > 400 000 Ft 

5



VIII. Jogkövetkezmények

Ha a pályázó nyilatkozatában vállalt projekt előrehaladás jelentés és működtetési jelentés kötelezettségének egyszeri felszólítás ellenére sem
tesz eleget, vagy a működtetési jelentésből kiderül, hogy a pályázatban megfogalmazott vállalásait nem tartotta be, akkor az igénybe vett
kifizetett támogatás 15%-ának megfelelő összeg, de minimum 300.000 Ft visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás helyi termékek
forgalmazására (Hajdúvölgy-Körösmente HACS által rendszeresített formanyomtatvány) 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 685
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: A térség turisztikai vonzerejének növeléséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
Vonatkozó HPME azonosító: 370b05
Vonatkozó HPME megnevezése: Turisztikai kínálat fejlesztése. Szálláshely, ellátás bővításe, szakirányú képzés, munkahelyteremtés. 

I. Fogalom magyarázat

Turisztikai szolgáltató: olyan mikro-, kis és középvállalkozás, nonprofit szervezet, melynek tevékenységi körébe tartozik valamilyen turisztikai
tevékenység. Amennyiben a pályázatból, illetve a benyújtott együttműködési megállapodásokból a turisztikai tevékenység egyértelműen
meghatározható, jelen pályázat során turisztikai szolgáltatónak minősül helyi önkormányzat, egyház, őstermelő és magánszemély is. A
Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén működő turisztikai szolgáltató: olyan turisztikai szolgáltató, akinek székhelye, telephelye,
lakhelye, tartózkodási helye a Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén található.

II. Támogatás vehető igénybe

A Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén működő turisztikai szolgáltatók együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez
kapcsolódó eszközbeszerzésre.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 50 000 000 forintösszeg, egyéb területen
30 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázónak rendelkeznie kell legalább 3, a Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén működő turisztikai szolgáltatóval kötött tartós
(legalább 3 év) együttműködési megállapodással. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 



V. Jogosult települések

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

Békéssámson ; Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Csorvás ; Elek ; Gádoros ; Gerendás ; Kardoskút ; Kétegyháza ; Lőkösháza ;
Mezőhegyes ; Nagyszénás ; Pusztaföldvár ; Tótkomlós ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
d)  tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.; 
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

LEADER jogcímrendelet  alapján. 5

A fejlesztéssel érintett tevékenységhez kapcsolódó
együttműködésekbe bevont turisztikai szolgáltatók
száma. 

Együttműködési megállapodás. 20

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

Együttműködési megállapodás. 20

Az együttműködésbe bevont partnerek a
Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területéről. 

Együttműködési megállapodás. 20

A falusi, vadász, horgász, lovas, és gyógyfürdő
turizmus ágakból több is bevonásra kerül-e az
együttműködésbe. 

Együttműködési megállapodás. 20

A fejlesztés kapcsolódik-e már meglévő
túraútvonalhoz. 

Pályázat. 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1000 fő vagy az alatti 5

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1001-2500 fő  3

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

2500 fő felett 1

A fejlesztéssel érintett tevékenységhez kapcsolódó
együttműködésekbe bevont turisztikai szolgáltatók
száma. 

Legalább 6 db 20

A fejlesztéssel érintett tevékenységhez kapcsolódó
együttműködésekbe bevont turisztikai szolgáltatók
száma. 

4-5 db 10

A fejlesztéssel érintett tevékenységhez kapcsolódó
együttműködésekbe bevont turisztikai szolgáltatók
száma. 

3 db 0

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

Mindhárom szféra jelen van 20

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

2 szféra van jelen 15



A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

1 szféra van jelen 5

Az együttműködésbe bevont partnerek a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területéről. 

A HACS legalább 3 településéről von be partnert 20

Az együttműködésbe bevont partnerek a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területéről. 

2 településről von be partnert 15

Az együttműködésbe bevont partnerek a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területéről. 

1 településről von be partnert 5

A falusi, vadász, horgász, lovas, és gyógyfürdő
turizmus ágakból több is bevonásra kerül-e az
együttműködésbe. 

Legalább 3 bevonásra kerül 20

A falusi, vadász, horgász, lovas, és gyógyfürdő
turizmus ágakból több is bevonásra kerül-e az
együttműködésbe. 

2 kerül bevonásra 15

A falusi, vadász, horgász, lovas, és gyógyfürdő
turizmus ágakból több is bevonásra kerül-e az
együttműködésbe. 

1 kerül bevonásra 5

A fejlesztés kapcsolódik-e már meglévő
túraútvonalhoz. 

Igen 15

A fejlesztés kapcsolódik-e már meglévő
túraútvonalhoz. 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek, együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente
HACS által rendszeresített formanyomtatvány). Nonprofit szervezet pályázó esetén az alapító okirat, pályázó által hitelesített másolata. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 692
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén lévő sport szolgáltatások fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 370a06
Vonatkozó HPME megnevezése: Turisztikai kínálat fejlesztése. Szálláshely, ellátás bővításe, szakirányú képzés, munkahelyteremtés. 

I. Fogalom magyarázat

Hátrányos helyzetű munkavállaló: csökkent munkaképességű, pályakezdő, nő, roma.

II. Támogatás vehető igénybe

Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén lévő sportlétesítmények létrehozására, felújítására, korszerűsítésére, a hozzá tartozó
eszközök beszerzésére.  

III. Támogatás mértéke

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

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 80 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Amennyiben a pályázó nonprofit szervezet, csak abban az esetben támogatható, ha tevékenységi köre sporttevékenységre irányul. Nem
támogatható játszóterek kialakítása, felújítása, fejlesztése. Épület felújítás csak olyan estben támogatható, ha helyi- vagy országos védelem
alatt nem álló épület belső felújítására irányul. Külső felújítás csak belső felújítással együtt támogatható. Csak az együttműködésben
megvalósuló fejlesztés támogatható.

V. Jogosult települések

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

Békéssámson ; Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Csorvás ; Elek ; Gádoros ; Gerendás ; Kardoskút ; Kétegyháza ; Lőkösháza ;



Mezőhegyes ; Nagyszénás ; Pusztaföldvár ; Tótkomlós ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma 

LEADER jogcímrendelet alapján 5

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

Pályázat alapján.  15

A fejlesztésbe bevont partnerek száma. Együttműködési megállapodás. 20
A fejlesztés tartalmaz-e akadálymentesítési elemeket. Pályázat, építés/felújítás esetén tervdokumentáció is. 5
A fejlesztés figyelembe veszi-e az
energiatakarékosság, környezettudatosság
szempontjait, alkalmaz-e megújúló erőforrást,
környezetkímélő technológiát. 

Pályázat, építés/felújítás esetén tervdokumentáció is. 5

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet és a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

10

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra. Pályázó nyilatkozata. 10
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja. (beleértve az önfoglalkoztatást is)

Pályázó nyilatkozata. 10

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

Együttműködési megállapodás.  20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma 

1000 fő vagy az alatti 5

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma 

1001-2500 fő 3

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma 

2500 fő felett 1

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

A hét minden napján 15

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

Hetente 5-6 nap 10

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

Hetente 3-4 nap 5



A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

Heti 3 nap alatt 0

A fejlesztésbe bevont partnerek száma. 1 partner 0
A fejlesztésbe bevont partnerek száma. legalább 5 partner 20
A fejlesztésbe bevont partnerek száma. 3-4 partner 15
A fejlesztésbe bevont partnerek száma. 2 partner 10
A fejlesztés tartalmaz-e akadálymentesítési elemeket. Igen 5
A fejlesztés tartalmaz-e akadálymentesítési elemeket. Nem 0
A fejlesztés figyelembe veszi-e az
energiatakarékosság, környezettudatosság
szempontjait, alkalmaz-e megújúló erőforrást,
környezetkímélő technológiát. 

Igen 5

A fejlesztés figyelembe veszi-e az
energiatakarékosság, környezettudatosság
szempontjait, alkalmaz-e megújúló erőforrást,
környezetkímélő technológiát. 

Nem 0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

Igen 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

Nem 0

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra. Új munkahelyet teremt (beleértve az önfoglalkoztatást
is)

10

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra. Megtart munkahelyet (beleértve az önfoglalkoztatást
is).

5

Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja. (beleértve az önfoglalkoztatást is)

Igen 10

Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja. (beleértve az önfoglalkoztatást is)

Nem 0

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

Mindhárom szféra jelen van 20

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

2 szféra van jelen 15

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

1 szféra van jelen 5

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a vállalt foglalkoztatott/munkahely, illetve hátrányos helyzetűek száma nem teljesül az utolsó kifizetést követő 3. évben, akkor a
kifizetett támogatási összeg 2%/fő visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente
HACS által rendszeresített formanyomtatvány). Nonprofit szervezet esetén alapító okirat pályázó által hitelesített másolata. A megvalósítás
helye szerinti illetékes jegyző nyilatkozata arról, hogy az épület nem áll helyi védelem alatt.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 708
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Települési, kulturális gyűjtemények fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 370a08
Vonatkozó HPME megnevezése: A természeti és a kultúr táj, az építészeti örökség megőrzése. 

I. Fogalom magyarázat

Helyi gyűjtemény: a Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén található nemzetiségi, néprajzi, történelmi, kulturális dokumentumok,
eszközök, használati tárgyak, leírások. Hátrányos helyzetű munkavállaló: csökkent munkaképességű, pályakezdő, nő, roma.

II. Támogatás vehető igénybe

A Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területéhez tartozó néprajzi, történelmi, kulturális, nemzetiségi hagyományok megőrzésére, helyi
gyűjtemények összegyűjtése, gondozása, bemutatása érdekében tájházak létrehozására, felújítására, eszközbeszerzésre. A helyi
gyűjteménybe tartozó tárgyak, tradicionális eszközök beszerzésére. A tájház és a helyi gyűjtemény népszerűsítésére, fenntartására.

III. Támogatás mértéke

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

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 74 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Épület felújítás csak olyan estben támogatható, ha helyi vagy országos védelem alatt nem álló épület belső felújítására irányul. Külső felújítás
csak belső felújítással együtt támogatható. Csak az együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható. Marketing tevékenység önállóan
nem támogatható.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Békéssámson ; Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Csorvás



; Elek ; Gádoros ; Gerendás ; Kardoskút ; Kétegyháza ; Lőkösháza ; Mezőhegyes ; Nagyszénás ; Pusztaföldvár ; Tótkomlós ;

VI. Elszámolható kiadások

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

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

LEADER jogcímrendelet alapján. 5

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

Pályázat alapján. 15

A fejlesztésbe bevont partnerek száma. Együttműködési megállapodás. 20
A fejlesztés tartalmaz-e akadálymentesítési elemeket. Pályázat, építés/felújítás esetén tervdokumentáció is. 5
A fejlesztés figyelembe veszi-e az
energiatakarékosság, környezettudatosság
szempontjait, alkalmaz-e megújúló erőforrást,
környezetkímélő technológiát. 

Pályázat, építés/felújítás esetén tervdokumentáció is. 5

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet és a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

10

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra. Pályázó nyilatkozata. 10
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja  (beleértve az önfoglalkoztatást is)

Pályázó nyilatkozata 10

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

Együttműködési megállapodás. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1000 fő vagy az alatti 5

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1001-2500 fő 3



A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

2500 fő felett 1

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

A hét minden napján 15

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

Hetente 5-6 nap 10

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

Hetente 3-4 nap 5

A fejlesztés által létrejött beruházás látogathatósága
megoldott. 

Heti 3 nap alatt 0

A fejlesztésbe bevont partnerek száma. Legalább 5 partner 20
A fejlesztésbe bevont partnerek száma. 3-4 partner 15
A fejlesztésbe bevont partnerek száma. 2 partner 10
A fejlesztésbe bevont partnerek száma. 1 partner 0
A fejlesztés tartalmaz-e akadálymentesítési elemeket. Igen 5
A fejlesztés tartalmaz-e akadálymentesítési elemeket. Nem 0
A fejlesztés figyelembe veszi-e az
energiatakarékosság, környezettudatosság
szempontjait, alkalmaz-e megújúló erőforrást,
környezetkímélő technológiát. 

Igen 5

A fejlesztés figyelembe veszi-e az
energiatakarékosság, környezettudatosság
szempontjait, alkalmaz-e megújúló erőforrást,
környezetkímélő technológiát. 

Nem 0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

Igen 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

Nem 0

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra. Új munkahelyet teremt (beleértve az önfoglalkoztatást
is)

10

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra. Megtart munkahelyet (beleértve az önfoglalkoztatást
is)

5

Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja  (beleértve az önfoglalkoztatást is)

Igen 10

Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja  (beleértve az önfoglalkoztatást is)

Nem 0

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

Mindhárom szféra jelen van 20

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

2 szféra van jelen 15

A fejlesztés során jelen van-e a vállalkozói, civil és az
önkormányzati szféra együttműködése. 

1 szféra van jelen 5

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a vállalt foglalkoztatott/munkahely illetve hátrányos helyzetűek száma nem teljesül az utolsó kifizetést követő 3. évben, akkor a
kifizetett támogatási összeg 2%/fő visszafizetésére kötelezett. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente
HACS által rendszeresített formanyomtatvány). A megvalósítás helye szerinti illetékes jegyző nyilatkozata arról, hogy az épület nem áll helyi
védettség alatt.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 753
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Versenyképességet javító képzés vállalkozók részére 
Vonatkozó HPME azonosító: 370d07
Vonatkozó HPME megnevezése: Turisztikai kínálat fejlesztése. Szálláshely, ellátás bővításe, szakirányú képzés, munkahelyteremtés. 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Angol nyelvi és/vagy informatikai képzés megszervezésére, lebonyolítására, a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésre.   

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyházi jogi személy 100 100
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Csak olyan képzés támogatható, amelynek a célcsoportja a Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén működő egyéni vállalkozók,
társas vállalkozók, őstermelők. Csak az együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható. 

V. Jogosult települések

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

Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Kétegyháza ; Tótkomlós ; Lőkösháza ; Pusztaföldvár ; Nagyszénás ; Mezőhegyes ; Békéssámson ;



Kardoskút ; Gerendás ; Gádoros ; Elek ; Csorvás ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás: 
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
c)a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

LEADER jogcímrendelet alapján. 5

Angol nyelvi oktatást és informatikai oktatást is
tartalmaz a képzés 

Pályázat és képzési tematika. 20

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet és a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.  

10

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik. 

Képzési tematika. 20

Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz. 

Együttműködési  megállapodás. 20

Együttműködik e Közoktatási Intézménnyel. Együttműködési megállapodás. 20
A projekt megvalósításáért felelős személy szakmai
kompetenciája.

A projekt megvalósításáért felelős személy iskolai
végzettségét bizonyító okirat hiteles másolata.

5

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1000 fő vagy az alatti 5

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1001-2500 fő 3

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

2500 fő felett 1

Angol nyelvi oktatást és informatikai oktatást is
tartalmaz a képzés 

Igen, mindkettőt 20

Angol nyelvi oktatást és informatikai oktatást is
tartalmaz a képzés 

Nem, csak az egyiket 0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

Igen 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg. 

Nem 0

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik. 

Legalább 5 település helyi médiájában megjelnik 20

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik. 

1-2 település helyi médiájában 5

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik. 

Nem jelenik meg. 0



A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik. 

3-4 település helyi médiájában 15

Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz. 

Mindhárom szféra részt vesz 20

Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz. 

Két szféra vesz részt 15

Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz. 

Egy szféra vesz részt 5

Együttműködik e Közoktatási Intézménnyel. Igen 20
Együttműködik e Közoktatási Intézménnyel. Nem 0
A projekt megvalósításáért felelős személy szakmai
kompetenciája.

Felsőfokú végzettség 5

A projekt megvalósításáért felelős személy szakmai
kompetenciája.

Nem felsőfokú végzettség 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente
HACS által rendszeresített formanyomtatvány).  Képzési tematika (Hajdúvölgy-Körösmente HACS által rendszeresített formanyomtatvány) 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 760
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Roma fiatalok képzése
Vonatkozó HPME azonosító: 370d10
Vonatkozó HPME megnevezése: Az esélyegyenlőség elősegítése, a fogyatékkal elők, nemzeti kisebbségek, romák számára az oktatás,
képzés segítségével. 

I. Fogalom magyarázat

Geriátria: időskori betegségekkel foglalkozó tudomány. 

II. Támogatás vehető igénybe

A roma fiatalok munkaerőpiacon való érvényesülését elősegítő képzések megszervezésére, lebonyolítására. 

III. Támogatás mértéke

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

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 11 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Az alábbi szakmák oktatását célzó képzések támogathatóak: hagyományos roma mesterségek (rézműves, kovács, teknővájó),
gazdasszonyképzés, geriátriai gondozónő képzés. Olyan tevékenység támogatható, ahol a képzés célcsoportja a 30 év alatti roma
fiatalok. Csak az együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Kétegyháza ; Tótkomlós ; Lőkösháza ; Pusztaföldvár ;
Gádoros ; Elek ; Csorvás ;



VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás: 
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsgával kapcsolatos díjak;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
c)a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

LEADER jogcímrendelet alapján. 5

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

Képzési tematika. 20

Képzést tartó szervezet. Képző szervezet akkreditációját igazoló okirat hiteles
másolata.

15

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg 

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet és a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

10

A képzésben együttműködők száma. Együttműködési megállapodás. 10
Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz. 

Egxüttműködési megállapodás. 20

A képzésbe bevonásra kerül a fejlesztéssel érintett
település(ek) roma kisebbségi önkormányzata(i). 

Együttműködési megállapodás. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1000 fő vagy az alatti 5

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1001-2500 fő 3

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

2500 fő felett 1

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

Legalább 5 település helyi médiájában megjelenik 20

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

3-4 település helyi médiájában 15

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

1-2 település helyi médiájában 5

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

Nem jelenik meg. 0

Képzést tartó szervezet. Akkreditált szervezet 15
Képzést tartó szervezet. Nem akkreditált szervezet 0
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg 

Igen 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg 

Nem 0

A képzésben együttműködők száma. 1 együttműködés 0
A képzésben együttműködők száma. 2 és a felett 10



Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz. 

Mindhárom szféra részt vesz 20

Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz. 

Két szféra vesz részt 15

Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz. 

Egy szféra vesz részt 5

A képzésbe bevonásra kerül a fejlesztéssel érintett
település(ek) roma kisebbségi önkormányzata(i). 

Igen 20

A képzésbe bevonásra kerül a fejlesztéssel érintett
település(ek) roma kisebbségi önkormányzata(i). 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente
HACS által rendszeresített formanyomtatvány). Képzési tematika (Hajdúvölgy-Körösmente HACS által rendszeresített formanyomtatvány).



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 777
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi szereplők marketing tevékenységének támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 370b02
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termék előállítása, promóciója, értékesítése. 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A helyi mikro-, kis és középvállalkozások számára termékeik, szolgáltatásaik megismerését, népszerűsítését célzó marketing tevékenységének
elősegítésére. Helyi önkormányzatok, civil szervezetek számára a település, illetve a térség turisztikai fejlődését szolgáló szórólapok,
kiadványok, reklámtáblák készítésére.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázó székhelye a Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén van. Csak az együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható.

V. Jogosult települések

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

Pusztaföldvár ; Tótkomlós ; Békéssámson ; Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Csorvás ; Elek ; Gádoros ; Gerendás ; Kardoskút ;



Kétegyháza ; Lőkösháza ; Mezőhegyes ; Nagyszénás ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
Kiadványok, szórólapok készítése és terjesztése
Weboldal készítése
Hirdetések költségei
Reklámcélú ajándéktárgyak készíttetése
Turisztikai célú eligazító táblák készítése

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente
HACS által rendszeresített formanyomtatvány). 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 020 784
Helyi Akciócsoport:  Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Környezet/földgazdálkodás
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Környzettudatosság erősítése
Vonatkozó HPME azonosító: 370d09
Vonatkozó HPME megnevezése: A természeti és a kultúr táj, az építészeti örökség megőrzése. 

I. Fogalom magyarázat

Környezettudatosság erősítése: olyan tevékenységek szervezése, melyek információt nyújtanak a szelektív hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel,
a talajvédelemmel, a víztisztítással, levegővédelemmel és bioenergiával kapcsolatban. 

II. Támogatás vehető igénybe

A Hajdúvölgy-Körösmnete HACS tervezési területén élő fiatalok környezettudatos szemléletét növelő, építő előadások, előadássorozatok,
hozzá kapcsolódó táborok, rendezvények szervezésére, lebonyolítására. Rendezvény, tábor csak képzéssel együtt támogatható.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 500 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázónak rendelkeznie kell a Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén működő legalább egy Közoktatási Intézménnyel kötött
együttműködési megállapodással. Csak az általános és középiskolai tanórákon kívüli tevékenységek támogathatóak. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Békéssámson ; Csabaszabadi ; Csanádapáca ; Csorvás



; Elek ; Gádoros ; Gerendás ; Kardoskút ; Kétegyháza ; Lőkösháza ; Mezőhegyes ; Nagyszénás ; Pusztaföldvár ; Tótkomlós ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás: 
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
c)a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Étel, - ital 
Sátor bérlet
Táborozáshoz kapcsolódó szállásköltség
A program érdekében felmerülő szárazföldi személyszállítás
Hangtechnikai költségek

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

LEADER jogcímrendelet alapján. 5

A képzési tematika részét képezi a
Hajdúvölgy-Körösmente HACS tervezési területén
lévő kulturális, történelmi, építészeti értékek
bemutatása.

Képzési tematika. 20

Képzést tartó szervezet. Képző szervezet akkreditációját igazoló okirat hiteles
másolata.

15

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

Képzési tematika. 20

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg 

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet és a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.  

10

A képzésben együttműködők száma. Együttműködési megállapodás. 10
Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz 

Együttműködési  megállapodás. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1000 fő vagy az alatti 5

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

1001-2500 fő 3

A fejlesztés helye szerinti település állandó lakosainak
száma. 

2500 fő felett 1

A képzési tematika részét képezi a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területén lévő kulturális,
történelmi, építészeti értékek bemutatása.

Legalább 3 20

A képzési tematika részét képezi a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területén lévő kulturális,
történelmi, építészeti értékek bemutatása.

2 15



A képzési tematika részét képezi a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területén lévő kulturális,
történelmi, építészeti értékek bemutatása.

1 5

A képzési tematika részét képezi a Hajdúvölgy-
Körösmente HACS tervezési területén lévő kulturális,
történelmi, építészeti értékek bemutatása.

Nincs 0

Képzést tartó szervezet. Akkreditált szervezet 15
Képzést tartó szervezet. Nem akkrdetiált 0
A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

Legalább 5 település helyi médiájában megjelenik 20

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

3-4 település helyi médiájában 15

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

1-2 település helyi médiájában 5

A képzés témája, helyszíne és időpontja a helyi
médiában megjelenik.

Nem jelenik meg. 0

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg 

Igen 10

A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg 

Nem 0

A képzésben együttműködők száma. 1 partner 0
A képzésben együttműködők száma. Legalább 2 10
Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz 

Mindhárom szféra részt vesz 20

Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz 

Két szféra vesz részt 15

Az együttműködésben a vállalkozói, civil és
önkormányzati szféra részt vesz 

Egy szféra vesz részt 5

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás (Hajdúvölgy-Körösmente
HACS által rendszeresített formanyomtatvány). Képzési tematika (Hajdúvölgy-Körösmente HACS által rendszeresített formanyomtatvány). 


