Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 000 979
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek feldolgozottsági szintjének növelése
I. Fogalom magyarázat
Egységes marketing alkalmazása: a Mezőföldi Híd akciócsoport logójának használata.

II. Támogatás vehető igénybe
A helyben megtermelt helyi termékek feldolgozottsági szintjének a növelése, értékesítése. Kis helyi feldolgozó egységek korszerűsítésére akik
vállaják, hogy egységes térségi marketing alapján kínálják termékeiket.

III. Támogatható tevékenységek
Feldolgozó egységek korszerűsítése, fejlesztése, bővítése, ezekhez tartozó eszközök, berendezések beszerzése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

65
65
65

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

V. Egyéb alanyi feltételek
Csak olyan vállalkozási tevékenység támogatható, mely bizonyítottan a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez tartozó 18 településről
származó termékeket dolgozza fel több mint 50 %-ban és készít belőle terméket vagy értékesít helyi terméket.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
A Mezőföldi Híd Helyi Akciócsoport logójának használata a kialakított termékeken. Az 5 éves fenntartási időszak alatt évente adatszolgáltatást
köteles végezni a Mezőföldi Híd Térségfejelsztő Egyesületnek az 50% feletti helyi termék igazolására nyilvántartással alátámasztva. A
nyilvántartás a termelőkkel kötött szerződések, felvásárlási bizonylatok összesítője. Az egységes marketing alkalmazásával, a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület logójának használatával kapcsolatos tevékenységek elérhetők a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület honlapján.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ;
Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építés, építési munkák épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés,
épületgépészet;
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 és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
bj) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása.
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g)
marketing kiadások;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzájárult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
A beruházás hatása a foglalkoztatotti létszámra.

Projektötlet adatlap az egyesületnél.

20

Támogatási kérelem alapján.

20

A beruházás megvalósítását követően az új
munkavállaló esetében legalább egy fő a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület településeiről kerül
alkalmazásba, aki állandó lakhellyel rendelkezik.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.

Támogatási kérelem és nyilatkozat.

20

Együttműködési megállapodások csatolása.

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az ügyfél hozzájárult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
Az ügyfél hozzájárult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
A beruházás hatása a foglalkoztatotti létszámra.
A beruházás hatása a foglalkoztatotti létszámra.
A beruházás hatása a foglalkoztatotti létszámra.
A beruházás megvalósítását követően az új
munkavállaló esetében legalább egy fő a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület településeiről kerül
alkalmazásba, aki állandó lakhellyel rendelkezik.
A beruházás megvalósítását követően az új
munkavállaló esetében legalább egy fő a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület településeiről kerül
alkalmazásba, aki állandó lakhellyel rendelkezik.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.

igen

20

nem

0

Az ügyfél legalább 2 fő új munkavállalót foglalkoztat
Az ügyfél legalább 1 fő új munkavállalót foglalkoztat
Az ügyfél megtartja a foglalkoztatotti létszámot
igen

20
10
5
20

nem

0

2 együttműködő partner esetén

20

1 együttműködő partner esetén

15

nincs együttműködő partner

0

2000 fő alatti
2000-4000 fő
4000 fő feletti

20
10
0

KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 20
január 1-jén hatályos adatok alapján.

X. Jogkövetkezmények
Amennyiben nem tartja az 50%-os helyi termék bevonsását a fenntartási időszak végéig akkor az elmaradás esetén százalékpontonként a
támogatás 5 %-át vissza kell fizetni.

XI. Csatolandó mellékletek
Nyilatkozat 50%-os helyi termék használatáról. Nyilatkozat a logó használatáról. Nyilatkozat, hogy az új munkávállaló állandó lakhellyel
rendelkezik a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület valamely településén. Együttműködési megállapodás.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 017
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Vállalkozói szolgáltató terek kialakítása és fejlesztése.
I. Fogalom magyarázat
Többfunkciós iroda egységek: ezen egységek egyszerre alkalmasak irodának, és tárgyalások lebonyolítására is.

II. Támogatás vehető igénybe
Vállalkozók által igénybe vehető szolgáltató terek kialakítása és fejlesztése és a hozzá tartozó eszközök beszerzése.

III. Támogatható tevékenységek
Meglévő iroda épületek korszerűsítése, fejlesztése, bővítése és új iroda épületek kialakítása, többfunkciós iroda egységek kialakítása.
Ügyfélszolgálati irodák, tárgyalók, kisebb konferencia termek kialakítása, bővítése, fejlesztése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 140 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
180 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
ANEX terméket előállító mikovállalkozások, vagy 50 %-os mezőgazdasági árbevétel feletti mikrovállalkozások vagy KKV részére vehető
igénybe a támogatás.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan beruházás támogatható, ahol legalább két szándéknyilatkozat kerül aláírásra térségi vagy helyi vállalkozások részéről a kialakításra
kerülő irodák vagy tárgyalók igénybevételi szándékáról. Csak a vállakozás tulajdonában lévő ingatlan fejlesztésére adható támogatás.

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Adony ;
Beloiannisz ; Besnyő ; Előszállás ; Hantos ; Iváncsa ; Kisapostag ; Kulcs ; Lórév ; Mezőfalva ; Nagyvenyim ; Perkáta ;
Pusztaszabolcs ; Rácalmás ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építés, építési munkák épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés,
épületgépészet;
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 és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
bj) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g)
marketing kiadások;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
A beruházás hatása a foglalkoztatotti létszámra.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.

projektötlet adatlap az egyesületnél

20

Támogatási kérelem alapján.
Szándéknyilatkozat alapján.

20
20

A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.

KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 20
január 1-jén hatályos adatok alapján.
Támogatási kérelem alapján, műszaki dokumentáció. 20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
A beruházás hatása a foglalkoztatotti létszámra.
A beruházás hatása a foglalkoztatotti létszámra.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.
A fejlesztés a térségben működő vállalkozások
együttműködésével valósul meg.

Igen

20

Nem

0

Az ügyfél legalább 1 fő új munkavállalót foglalkoztat.
Az ügyfél megtartja a foglalkoztatotti létszámot.
5 és több együttműködő partner esetén.

20
0
20

4 együttműködő partner esetén.

15

3 együttműködő partner esetén.

7

1-2 együttműködő partner esetén.

0

A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.

3000 fő feletti
1000-3000 fő
1000 fő alatti
Teljes akadálymentesítés valósul meg.
Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem teljes
körűen.
Nem történik akadálymentesítés.

20
15
0
20
15
0

X. Jogkövetkezmények
Amennyiben az ügyfél a pályázatban vállalt foglalkoztatotti létszámnál kevesebbet foglalkoztat a fenntartási időszakban az üzemeltetési
kötelezettség 4. évétől kezdődően, akkor köteles a támogatási összegből hiányzó foglalkoztatottanként egyszer 400 000 Ft-ot visszafizetni.

XI. Csatolandó mellékletek
Szándéknyilatkozat a kialakításra kerülő irodák igénybevételéről.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 024
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi média fejlesztés.
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
A Mezőföldi Híd HACS területén működő helyi TV-k, médiák működésének elősegítése, fejlesztése.

III. Támogatható tevékenységek
A meglévő eszközök korszerűsítésével, új eszközök beszerzésével, meglévő épületük korszerűsítésével. Internetes megjelenés elősegítése és
fejlesztése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
85 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
Csak olyan kérelmező támogatható aki, 2009. január 1. előtt bejegyzett cég vagy szervezet.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan média támogatható, mely a fejlesztési elképzelésében vállalja, hogy havonta 1 alkalommal a Mezőföldi Híd HACS területéről térségi
híreket, és a Mezőföldi Híd HACS információit is közli.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Adony ; Baracs ; Beloiannisz ; Besnyő ; Előszállás ;

Hantos ; Iváncsa ; Kisapostag ; Kulcs ; Lórév ; Mezőfalva ; Nagyvenyim ; Perkáta ; Pusztaszabolcs ; Rácalmás ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építés, építési munkák épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés,
épületgépészet;
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 és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
bj) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g)
marketing kiadások;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
50
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 50
január 1-jén hatályos adatok alapján.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának az
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötletet adott le az
egyesülethez.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.

igen

50

nem

0

1000 fő alatti.
3000 fő feletti.
1000-3000 fő.

0
50
20

X. Jogkövetkezmények
Amennyiben az ügyfél a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülettel kötött együttműködést nem teljesíti a fenntartási időszak végéig úgy köteles
az elmaradt együttműködés után egyszer 300 000 Ft-ot visszafizetni.

XI. Csatolandó mellékletek
Együttműködési megállapodás csatolása a Mezőföldi Híd HACS-csal, az aktuális hírek, információk közzétételére vonatkozóan.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 014 310
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Szociális intézmények szolgáltatás bővítése.
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
A térségben működő bentlakásos idősek otthonainak a szolgáltatás bővítése az időskornak és a hozzá tartozó igényeknek megfelelően.

III. Támogatható tevékenységek
Közösségi termek és rekreációt elősegítő helyiségek kialakítása, bővítése, korszerűsítése és eszközeinek beszerzése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60

0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
A közösségi és rekreációt szolgáló helyiségek hozzáférhetőségét és nyitvatartását biztosítani szükséges az összes bentlakó részére. Csak
olyan bentlakásos idősek otthonának a fejlesztési elképzelése támogatható, ami 50 fő feletti, de 70 fő alatti bentlakásos idős elhelyezését
biztosítja.

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Szabadegyháza ; Baracs ; Beloiannisz ; Besnyő ; Előszállás ; Hantos ; Iváncsa ; Kisapostag ; Kulcs ; Lórév ; Mezőfalva ; Nagyvenyim
;
Perkáta ; Pusztaszabolcs ; Rácalmás ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építés, építési munkák épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés,
épületgépészet;
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 és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
bj) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g)
marketing kiadások;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.
Támogatási kérelem alapján, műszaki dokumentáció.
A fejlesztéssel érintet szolgáltatásokhoz való
Nyilatkozat alapján.
hozzáférés biztosítása.

40

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.

igen

40

nem

0

Teljes akadálymentesítés válik valóra.
Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem teljes
körűen.
Nem történik akadálymentesítés.
A hét legalább 6 napján napi 8 vagy annál több
órában.
A hét legalább 4-5 napján napi 8 vagy annál kevesebb
órában.
A hét legalább 3 vagy annál kevesebb napján napi 8
vagy annál kevesebb órában.

20
15

A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.
A fejlesztéssel érintet szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása.
A fejlesztéssel érintet szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása.
A fejlesztéssel érintet szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása.

20
40

0
40
20
0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Az elhelyezési létszámról igazolás benyújtása a támogatási kérelemhez, melyet a helyi önkormányzat állít ki. Nyilatkozat a vállalt nyitvatartási
időtartamokról.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 109
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kulturális és történelmi értékek bemutatásának elősegítése.
I. Fogalom magyarázat
Lapidárium: olyan épület mely történelmi jelentőséggel bíró elemeket mutat be a nagyközönségnek.

II. Támogatás vehető igénybe
A kulturális és történelmi értékek megőrzésének céljából, épület kialakítására, fejlesztésére, amely nem áll helyi vagy országos védelem alatt.
Olyan gyűjtemények kialakítása, mely mind turisztikai szempontból és mind helyi identitástudat megőrzés szepontjából a településen élők
számára hagyománnyal és jelentőséggel bír.

III. Támogatható tevékenységek
Lapidáriumok, múzeumok építésére, tájházak kialakítására, felújítására, eszközök beszerzésére.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 150 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Egyházak
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80
80

0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
261 504 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan beruházás támogatható, ahol a Mezőföldi Híd HACS területén lévő kulturális, nemzetiségi és történelmi jelentőséggel bíró elemek
kerülnek bemutatásra. Látogathatóság biztosítása a nagyközönség felé minimum telefonon történő egyeztetés, bejelentkezés alapján.

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ; Nagyvenyim ;
Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák építés, épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés,
épületgépészet;
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 és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
bj) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadás;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.
Támogatási kérelem alapján, műszaki dokumentáció.
A fejlesztéssel érintett épület nyitvatartási ideje.
Nyilatkozat alapján.

40

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.
A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.

igen

40

nem

0

Teljes akadálymentesítés válik valóra
Sor kerül benne akadálymentesítésre, de nem teljes
körűen
Nem történik akadálymentesítés
A hét legalább 6 napján napi 8 órában.
A hét legalább 3 napján napi 8 órában.
Csak telefonon történt egyeztetés alapján.

30
20

A beruházás akadálymentesítésére sor kerül.
A fejlesztéssel érintett épület nyitvatartási ideje.
A fejlesztéssel érintett épület nyitvatartási ideje.
A fejlesztéssel érintett épület nyitvatartási ideje.

X. Jogkövetkezmények

30
30

0
30
20
0

-

XI. Csatolandó mellékletek
Nyilatkozat a vállalt nyitvatartási időtartamokról.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 116
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Hagyományőrző szervezetek fejlesztése.
I. Fogalom magyarázat
Hagyományőrző szervezetek: olyan egyesületek, akik a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület területén hagyományőrzéssel helyi
identitástudat megőrzéssel foglalkoznak. Ilyenek lehetnek a helyi kulturát, hagyományokat, (nép) zenét, népművészetet, néptáncot bemutató,
képviselő szervezetek.

II. Támogatás vehető igénybe
Hagyományőrző szervezetek eszközfejlesztésének támogatására.

III. Támogatható tevékenységek
Eszközök beszerzése, és a hagyományőrzéshez kapcsolódó egyéb felszerelések, eszközök készítettése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 17 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 17 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

80

80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
Csak olyan szervezetek támogathatók akik a HACS területén legalább 5 éve működnek és tevékenykednek és a HACS települések
valamelyikén került bejegyzésre a szervezet.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ;
Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ;

Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ; Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadás;
A hagyományőrzéshez kapcsolódó egyéb felszerelések, eszközök készítettése, beszerzése.

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések összhangban vannak a kérelemben
bemutatott szakmai programmal.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.

Támogatási kérelem alapján.

40

A kérelemben összhangban vannak a bemutatott
szükségletek és a tervezett fejlesztések.

KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 40
január 1-jén hatályos adatok alapján.
Szakmai program alapján.
20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések összhangban vannak a kérelemben
bemutatott szakmai programmal.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések összhangban vannak a kérelemben
bemutatott szakmai programmal.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések összhangban vannak a kérelemben
bemutatott szakmai programmal.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A kérelemben összhangban vannak a bemutatott
szükségletek és a tervezett fejlesztések.
A kérelemben összhangban vannak a bemutatott
szükségletek és a tervezett fejlesztések.
A kérelemben összhangban vannak a bemutatott
szükségletek és a tervezett fejlesztések.

Teljes mértékben.

40

Részben.

20

Nem.

0

3000 fő feletti.
1000-3000 fő.
1000 fő alatti.
Teljes mértékben

40
30
0
20

Részben

12

Nincs összhang

0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Szakmai program mely bemutatja a hagyományőrzést illetve a szervezet tevékenységeit, melyet hagyománőrzés céljából végez.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 307
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Egészségügyi intézmények és szolgáltatási palettájának bővítése, korszerűsítése és fejlesztése.
I. Fogalom magyarázat
OEP által finanszírozott épület, épületrész: Országos Egészségpénztár által támogatásban részesülő épület, épületrész. Egészségügyi
alapellátás: melyet az egészségügyi törvény meghatároz alapellátási kör.

II. Támogatás vehető igénybe
Egészségügyi ellátó helyiségek fejlesztése, korszerűsítése eszközparkjának korszerűsítése.

III. Támogatható tevékenységek
Egészségügyi létesítmények korszerűsítése, fejlesztése, eszközeinek, berendezéseinek fejlesztése, beszerzése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80
60
60

0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
Legalább két civil szervezettel való együttműködés.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan helyiségek felújítása támogatható, melyek az egészségügyi alapellátásban nem vesznek részt. Csak olyan eszközök beszerzése
támogatható, melyek az egészségügyi alapellátás részét nem képezik. Nem támogatható az OEP által finanszírozott épület, épületrész
fejlesztése.

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ; Nagyvenyim ;
Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák építés, épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés,
épületgépészet;
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 és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
bj) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadás;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.

Szakmai program alapján.

30

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

Teljes mértékben.

30

Részben.

15

Nem.

0

3000 fő feletti.
1000-3000 fő.
1000 fő alatti.
igen.

20
15
0
30

KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 20
január 1-jén hatályos adatok alapján.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
30
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő nem.
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Együttműködési megállapodások. Szakmai program.

0

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 314
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Egészségmegőrző és szabadidős tevékenységekhez kötődő fejlesztések.
I. Fogalom magyarázat
Több funkciós sport és szabadidő udvarok:több sportolási és szabadidős tevékenységet összefoglaló helyszín a szükséges infrasturkturával
ellátva, ahol a településen élők korcsoportól függetlenül megtalálhatják a sportolás és a kikapcsolódás lehetőségét. Erdei tornapálya: több
spottevékenységet magában foglaló létesítmény erdős területen kialakítva.

II. Támogatás vehető igénybe
Meglévő sport létesítmények felújítása, bővítése, korszerűsítése. Új sport és szabadidős célú épületek építése. A sport és szabadidős
tevékenységekhez kötődő eszközök beszerzése. Többfunkciós sport és szabadidős területek, erdei tornapálya kialakítása.

III. Támogatható tevékenységek
Sportpályák, többfunkciós sport és szabadidős terület, erdei tornapálya kialakítása, burkolati elemekkel való fejlesztése, sportpályákhoz tartozó
kiszolgáló létesítmények fejlesztése, felújítása, új kiszolgáló létesítmények építése, telepített és nem telepített sporteszközök beszerzése,
biztonságtechnikai eszközeinek beszerzése és telepítése. Tereprendezés.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 50 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 50 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80

100
80

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 50 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 80 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
Csak olyan kérelmező támogatható, aki 2009. január 1. előtt bejegyzett szervezet a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület valamelyik
településen vagy telephellyel rendelkezik.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Előre meghatározott nyitvatartási idők biztosítása szükséges a fejlesztendő létesítményeknél.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ;
Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák építés, épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés,
épületgépészet;
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 és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
bj) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadás;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A fejlesztéssel érintet szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.

Támogatási kérelem alapján

40

Projektötlet adatlap az egyesületnél.

30

Nyilatkozat alapján.

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

Teljes mértékben.

40

Részben.

20

Nem.

0

igen

30

KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 10
január 1-jén hatályos adatok alapján.

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A fejlesztéssel érintet szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása.
A fejlesztéssel érintet szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása.
A fejlesztéssel érintet szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.
A beruházásnak helyt adó települések lélekszáma.

nem

0

A hét legalább 6 napján napi 8 órában

20

A hét legalább 4 napján napi 8 órában

10

A hét legalább 2 napján napi 8 órában

0

3000 fő feletti.
1000-3000 fő.
1000 fő alatti.

10
5
0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Nyilatkozat a vállalt nyitvatartási időtartamokról. Szakmai program csatolása.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 321
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Térségi szintű arculati elemek kialakítása.
I. Fogalom magyarázat
Egységes arculati elemek jegyzéke: olyan kiadvány mely az akciócsoport egészére kidolgozott arculati elemeket tartalmazza és azok
használatát. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület honlapján elérhető. Település kapuk: a települések bejáratánál elhelyezett egységes
arculati elem, mely köszönti a településre érkezőket.

II. Támogatás vehető igénybe
A Mezőföldi Híd akciócsoport területén lévő települések egységes arculati elemekkel való ellátása az egységes arculati elemek jegyzéke
alapján.

III. Támogatható tevékenységek
Egységes arculati elemek készítettése, kihelyezése, építése a Mezőföldi Híd HACS településein.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
160 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan fejlesztések támogathatók, melyek a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület egységes arculati elemek jegyzékében szerepelnek.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Mezőfalva ;

Lórév ;

Kulcs ;

Iváncsa ;

Hantos ;

Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Rácalmás ; Perkáta ; Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ;
Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák építés, épületfelújítás, bővítés, korszerűsítés,
épületgépészet;
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 és berendezések kiépítése (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
bj) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadás;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A fejlesztés során környezetbarát, korszerű anyagok Nyilatkozat alapján.
kerülnek használatra.
A projekt a HACS területén működő, telephellyel vagy Együttműködési megállapodások.
székhellyel rendelkező vállalkozás(ok) bevonásával
valósul meg.

50

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A fejlesztés során környezetbarát, korszerű anyagok
kerülnek használatra.
A fejlesztés során környezetbarát, korszerű anyagok
kerülnek használatra.
A fejlesztés során környezetbarát, korszerű anyagok
kerülnek használatra.
A projekt a HACS területén működő, telephellyel vagy
székhellyel rendelkező vállalkozás(ok) bevonásával
valósul meg.
A projekt a HACS területén működő, telephellyel vagy
székhellyel rendelkező vállalkozás(ok) bevonásával
valósul meg.

Teljes egészében ilyen anyagok kerülnek használatra. 50

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek

50

Részben kerülnek ilyen anyagok használatra.

30

Nem kerülnek ilyen anyagok használatra.

0

Igen.

50

Nem

0

Nyilatkozat környezetbarát anyagok használatáról. Együttműködési megállapodás.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 628
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Polgárőrségek eszközbeszerzéseinek a támogatása.
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület területén működő polgárőrségek eszközbeszerzéseinek, fejlesztési elképzeléseinek a támogatása.
Térfigyelő rendszerek kiépítése a megfelelő közbiztonság elérése érdekében.

III. Támogatható tevékenységek
A közbiztonságot szolgáló térfigyelő eszközök beszerzése ezen eszközöknek az elhelyezése. A polgárőr egyesületek számára szükséges
eszközök beszerzése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

80

80

Non-profit szervezetek

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
25 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
A polgárőrség folyamatos elérhetőségének biztosítása ügyeleti szám rendelkezésre bocsájtásával.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ;

Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ;

Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. 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;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bi) a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadás;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Ügyeleti szám biztosítása a helyi lakosok számára.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
Az ügyfél hozzájárult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

Támogatási kérelem alapján.
Szakmai program alapján.

20
40

Projektötlet adatlap az egyesületnél.

40

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Ügyeleti szám biztosítása a helyi lakosok számára.
Ügyeleti szám biztosítása a helyi lakosok számára.
Ügyeleti szám biztosítása a helyi lakosok számára.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
A kérelemben beszerzésre kerülő eszközök,
felszerelések, fejlesztés összhangban vannak a
kérelemben bemutatott szakmai programmal.
Az ügyfél hozzájárult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzájárult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

A nap 24 órájában.
Naponta 18-24 óra között.
Naponta 18-22 óra között.
Teljes mértékben.

20
10
0
40

Részben.

20

Nem.

0

igen

40

nem

0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Szakmai program csatolása.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 635
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Kulturális rendezvények támogatása.
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Koncertek, hangversenyek szervezése, állandó és időszaki kiállítások szervezése, vándorszínházi előadások, mobil mesefalu előadások
lebonyolítása, szervezése, kulturális rendezvények megvalósítása.

III. Támogatható tevékenységek
Kulturális remdezvények szervezésének támogatása, fellépők, résztvevők támogatása, a rendezvényekhez szükséges bonyolítási költségek
elszámolása, a rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 9 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80
80
60
60
60

0
0
0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan kulturális rendezvény támogatható, ahol legalább a Mezőföldi Híd HACS területén működő, tevékenykedő vagy állandó lakcímmel
rendelkező kettő előadó, és egy kiállító is szerepel.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ; Nagyvenyim ;
Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. 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 termékbemutató költségei (hostessek költsége, helyszín bérleti díja, alapanyag);
ae) étel -, italfogyasztás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) kiállítások részvételi költségei;
ah) szállítási költségek
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei;
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei.
c) infrastruktúrafejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése.
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a 2000.évi C. törvény a számvitelről 80.§. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján
kisértékű tárgyi eszköz.
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
Rendezvény szervezői szolgáltatás.

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
40
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
Együttműködési megállapodás.
30
meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 30
január 1-jén hatályos adatok alapján.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő igen
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő nem
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
6 civil szervezettel, vagy annál több.
meg.

Részpontszám maximum pontszám
40

0

30

A projekt szervezetek együttműködésével valósul
meg.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.

4-5 civil szervezettel.

12

3 civil szervezettel vagy annál kevesebb.

0

3000 fő feletti.
3000-1000 fő közötti.
1000 fő alatti.

30
25
0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Szándéknyilatkozat a felépőktől és a kiállítóktól a rendezvény időtartamára vonatkozóan a rendezvényen való megjelenésre vagy fellépésre.
Együttműködési megállapodás.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 642
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Gasztronómiai fesztiválok támogatása.
I. Fogalom magyarázat
Gasztronómiai fesztivál: a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület területére jellmező hagyományos ételkülönlegességeit bemutató fesztivál.

II. Támogatás vehető igénybe
Gasztronómiai fesztiválok támogatása. A gasztronómiai fesztiválokhoz kapcsolódó kiadványok készítése.

III. Támogatható tevékenységek
Gasztronomiai fesztiválok támogatása, szervezése, lebonyolítása. A fesztiválhoz kapcsolódó kisérő rendezvények támogatása. A gasztronómiai
fesztiválokhoz kapcsolódó kiadványok készítése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80
80
60
60
60

0
0
0
0
0
0

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

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan rendezvény támogatható, ahol minimum 4 helyi csapat vagy résztvevő a fesztivál házigazda településről, és 2 csapat vagy
résztvevő a Mezőföldi híd HACS területéről mutatja be gasztronómiai tudását, kínálja ételét, italát.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ; Nagyvenyim ;
Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. 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 termékbemutató költségei (hostessek költsége, helyszín bérleti díja, alapanyag);
ae) étel -, italfogyasztás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) kiállítások részvételi költségei;
ah) szállítási költségek
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei;
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei.
c) infrastruktúrafejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése.
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a 2000.évi C. törvény a számvitelről 80.§. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján
kisértékű tárgyi eszköz.
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
Rendezvény szervezői szolgáltatás.

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
30
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
Együttműködési megállapodások.
40
meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 30
január 1-jén hatályos adatok alapján.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Igen.
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Nem.
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
6 civil szervezettel, vagy annál több.
meg.

Részpontszám maximum pontszám
30

0

40

A projekt szervezetek együttműködésével valósul
meg.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.

4-5 civil szervezettel.

12

3 civil szervezettel vagy annál kevesebb,

0

3000 fő feletti
3000-1000 fő közötti
1000 fő alatti

30
25
0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Szándéknyilatkozat a résztvevő személyektől, vagy csapatoktól a gasztronómiai fesztiválon való részvételre. Együttműködési megállapodás.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 895
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Több napos szakmai és szabadidős rendezvények támogatása.
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Több napos szakmai, szabadidős, kulturális táborok, képzések szervezése, lebonyolítása valamennyi korcsoport számára, ahol az
egészségmegőrzés és a környezettudatos nevelés témakörök egyszerre valósulnak meg. Ezen témaköröket egy-egy ilyen rendezvény
alkalmával kötelezően szükséges szerepeltetni.

III. Támogatható tevékenységek
A több napos szakmai, kulturális és szabadidős táborok, képzések lebonyolítása és megszervezése és a hozzá tartozó eszközök beszerzése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 9 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
90
80
60
60
60

100
90
80
65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
A több napos szakmai, szabadidős, kulturális táborok, képzések szervezését olyan ügyfél vállalja fel, aki a HACS területén lakhellyel rendelkező
személyeket foglalkoztat.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
A többnapos programokon való részvételt követően névre szóló tanúsítvány kiadása kötelező a résztvevők számára. A résztvevői minimális

csoport létszám 10 fő, ebből 3 fő hátrányos helyzetű (roma, egyedül nevelő szülő gyermeke).

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ;
Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. 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 termékbemutató költségei (hostessek költsége, helyszín bérleti díja, alapanyag);
ae) étel -, italfogyasztás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei.
c) infrastruktúrafejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése.
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a 2000.évi C. törvény a számvitelről 80.§. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján
kisértékű tárgyi eszköz.
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
Szállásköltség.

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
40
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A rendezvényen részt vevő hátrányos helyszetű
Támogatási kérelem alapján.
40
csoportokból (roma, egyedül nevelő szülő gyermeke)
létszám.
A rendezvénynek helyt adó település lélekszáma
KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 20
január 1-jén hatályos adatok alapján.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő igen
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő nem
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A rendezvényen részt vevő hátrányos helyszetű
10 fő felett.
csoportokból (roma, egyedül nevelő szülő gyermeke)
létszám.

Részpontszám maximum pontszám
40

0

40

A rendezvényen részt vevő hátrányos helyszetű
csoportokból (roma, egyedül nevelő szülő gyermeke)
létszám.
A rendezvényen részt vevő hátrányos helyszetű
csoportokból (roma, egyedül nevelő szülő gyermeke)
létszám.
A rendezvénynek helyt adó település lélekszáma
A rendezvénynek helyt adó település lélekszáma
A rendezvénynek helyt adó település lélekszáma

5-9 fő.

20

4 fő alatt.

0

1000 fő alatti.
1000-3000 fő.
3000 fő feletti.

20
15
0

X. Jogkövetkezmények
Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a tárgyi feltételek teljesülésének úgy a támogatási összeg teljes egészében visszafizetésre kell hogy
kerüljön.

XI. Csatolandó mellékletek
A program tematikájának csatolása szükséges külön bemutatva az egészségmegőrzést és a környezettudatos nevelésre való felkészítés
témaköröket. Nyilatkozat, hogy a rendezvényen foglalkoztatottak állandó lakhellyel rendelkeznek a HACS területén.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 901
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Hagyományőrző vagy nemzetiségi rendezvények támogatása.
I. Fogalom magyarázat
Falusi esték: olyan események ahol a településen működő szervezetek, egyének be tudják mutatni a nemzetiségükre és a hagyományőrzésükre
épülő előadásukat.

II. Támogatás vehető igénybe
Hagyományőrző és nemzetiségi fesztiválok bonyolítása és szervezése és a rendezvényekhez tartozó eszközök beszerzése.

III. Támogatható tevékenységek
Nemzetiségi és hagyományőrző fesztiválok szervezése, lebonyolítása, hagyományőrző csoportok szemlén vagy minősítőkön való
részvételének támogatása, zenei találkozók szervezése, "falusi esték" elnevezésű rendezvény sorozat keretében néptánc, népzene,
mesemondás, versmondás által a nemzetiségi és hagyományőrző kultúrák megismerésének elősegítése. Találkozókhoz kapcsolódó
kiadványok készítése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 17 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80
80
60
60
60

0
0
0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
45 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

Csak olyan programok támogathatók, ahol nemzetiségi és hagyományőrző csoportok lépnek fel a a program teljes időtartama alatt.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ; Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Besnyő ; Beloiannisz ;
Baracs ; Perkáta ; Nagyvenyim ; Pusztaszabolcs ;

VIII. 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 termékbemutató költségei (hostessek költsége, helyszín bérleti díja, alapanyag);
ae) étel -, italfogyasztás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) kiállítások részvételi költségei;
ah) szállítási költségek
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei;
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei.
c) infrastruktúrafejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése.
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
Rendezvényszervezői szolgáltatás.

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
40
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
Együttműködési megállapodások.
20
meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 40
január 1-jén hatályos adatok alapján.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő igen
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő nem
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
6 civil szervezettel, vagy annál több.
meg.

Részpontszám maximum pontszám
40

0

20

A projekt szervezetek együttműködésével valósul
meg.
A projekt szervezetek együttműködésével valósul
meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.

4-5 civil szervezettel.

12

3 civil szervezettel vagy annál kevesebb.

0

3000 fő feletti
3000-1000 fő közötti
1000 fő alatti

40
25
0

X. Jogkövetkezmények
Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a tárgyi feltétel teljesülésének úgy a támogatási összeg teljes egészében visszafizetésre kell hogy
kerüljön.

XI. Csatolandó mellékletek
Szándéknyilatkozatok becsatolása a fellépőktől a rendezvény időtartamára vonatkoztatva. Együttműködési megállapodás.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 918
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Kisközösségi rendezvények támogatása.
I. Fogalom magyarázat
Kisközösségi rendezvény: mely magában foglalhatja a kulturális, a gasztronómiai, a sport és a művészeti rendezvényeket egyaránt.

II. Támogatás vehető igénybe
Kulturális, gasztronómiai, hagyományőrző, művészeti, sport rendezvények, fesztiválok szervezése és lebonyolítása.

III. Támogatható tevékenységek
Kisközösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása és a rendezvényhez tartozó eszközök beszerzése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 16 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

0
0
0
0
0
0

80
80
65
65
65
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 30 872 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan rendezvények támogathatók, ahol mind a három helyi szféra (civil, köz, vállalkozó) képviselteti magát és bevonásra kerül a
rendezvény lebonyolításába.

VII. Jogosult települések

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

VIII. 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 termékbemutató költségei (hostessek költsége, helyszín bérleti díja, alapanyag);
ae) étel -, italfogyasztás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) kiállítások részvételi költségei;
ah) szállítási költségek
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei;
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei.
c) infrastruktúrafejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése.
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a 2000.évi C. törvény a számvitelről 80.§. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján
kisértékű tárgyi eszköz.
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
Rendezvényszervezői szolgáltatás.

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
40
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A rendezvény szervezése együttműködéssel valósul Együttműködési megállapodások.
30
meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 30
január 1-jén hatályos adatok alapján.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A rendezvény szervezése együttműködéssel valósul
meg.
A rendezvény szervezése együttműködéssel valósul
meg.
A rendezvény szervezése együttműködéssel valósul
meg.

igen

40

nem

0

2 civil szervezettel, vagy annál több.

30

1 civil szervezettel.

12

Nincs együttműködés.

0

A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.

3000 fő feletti
3000-1000 fő közötti
1000 fő alatti

30
25
0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Együttműködési megállapodás. Szándéknyilatkozat a 3 szféra képviselőitől a bevonásukra vonatkozóan.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 002 155
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Szakmai és kompetencia alapú képzések támogatása.
I. Fogalom magyarázat
Hátrányos helyzetű csoportok: roma, nők, 40 év felettiek, munkanélküliek. Kompetencia alapú képzések: munkába segítés, egészséges
életmód megteremtés, egészséges környezet megteremtése.

II. Támogatás vehető igénybe
Hátrányos helyzetű csoportok kompetencia alapú képzése és szakmai tudásfejlesztése, illetve hozzá kapcsolódóan környezettudatos nevelése
és egészségmegőrzése témakörökben ismeretátadás megvalósítása.

III. Támogatható tevékenységek
Szakmai és kompetencia alapú képzések lebomnyolítása és szervezése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
90
80
60
60
60

100
90
80
65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
Csak olyan képzések támogathatók, ahol a képzésen résztvevők számának több mint 50 %-a hátrányos helyzetű csoportból kerül ki. A
minimális csoport létszám 16 fő. A képzések szervezését olyan ügyfél vállalja fel, aki a HACS területén állandó lakhellyel rendelkező
személyeket foglalkoztat.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

A képzés végén névre szóló tanúsítvány adása kötelező a résztvevőknek.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ;
Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás:
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
ab) képzéshez kapcsolód anyagköltség;
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsga költsége;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
b) a Vhr. 31.-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
c) a képzés lebonyolításhoz szükséges, az 2000.évi C. törvény a számvitelről 80.§. (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kisértékű tárgyi eszköz;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
40
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A képzésen résztvevőkből a hátrányos helyzetűek
Támogatási kérelem alapján.
40
létszáma.
A képzésnek helyt adó település lélekszáma.
KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 20
január 1-jén hatályos adatok alapján.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
A képzésen résztvevőkből a hátrányos helyzetűek
létszáma.
A képzésen résztvevőkből a hátrányos helyzetűek
létszáma.
A képzésen résztvevőkből a hátrányos helyzetűek
létszáma.
A képzésnek helyt adó település lélekszáma.
A képzésnek helyt adó település lélekszáma.
A képzésnek helyt adó település lélekszáma.

igen

40

nem

0

13 fő felett.

40

9-12 között.

20

9 fő alatt.

0

1000 fő alatti
1000-3000 fő
3000 fő feletti

20
15
0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek
-

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 002 162
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Egységes marketingstratégia kialakítása.
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Helyi termékek arculati elemeinek a kidolgozásához egységes marketing stratégia kialakítására. Védjegyek kidolgozása térségi szinten.

III. Támogatható tevékenységek
Helyi termékek arculati elemeinek a kidolgozása, védjegyek kidolgozása, térségi szintű marketing stratégia kidolgozása.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 3 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 3 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80
80
60
60
60

100
80
80
65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ;
Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
c) Kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cd) szerkesztés költségei;
ce) terjesztés költségei;
cf) nyomdai költségek
cg) fotó és grafikai költségei.
d) Marketing tevékenység:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok készítésének és terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
df) honlap készítés költsége.

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Térségi kapcsolatok kialakítását eredményezi.
Támogatási kérelem alapján.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

50
50

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Térségi kapcsolatok kialakítását eredményezi.
Térségi kapcsolatok kialakítását eredményezi.
Térségi kapcsolatok kialakítását eredményezi.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

4 vagy annál több kapcsolat realizálható.
2-3 kapcsolat realizálható.
1 kapcsolat realizálható.
igen

50
30
0
50

nem

0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
-

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 002 179
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Szakmai szervezetek együttműködésének elősegítése.
I. Fogalom magyarázat
Szféra: civil, vállalkozó, köz.

II. Támogatás vehető igénybe
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület területén lévő civil és szakmai szervezetek együttműködésének az elősegítése, fórumok szervezése,
ahol a párbeszéd és az együttgondolkodás alapjai teremtődhetnek meg. Közös programok és fellépések szervezése, hálózatépítés
lehetőségével.

III. Támogatható tevékenységek
Civil és szakmai szervezetek rendezvényeinek, fórumoknak a szervezése, és lebonyolítása, melyek a hálózatépítést és kapcsolatok kialakítását
eredményezik.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 400 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80
80
60
60
60

100
80
80
65
65
65

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

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Csak olyan program támogatható, ahol legalább 3 szervezet kerül bevonásra, amiből minimum két szféra képviselteti magát és ebből az egyik

vállalkozás tipusú legyen.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ; Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ; Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ;
Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) Rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek bérlési és telepítési költségei;
ac) eszközök és terembérlet költségei;
ad) étel, ital fogyasztás;
ae) kiállításokon részvétel költségei;
af) helyi termék kóstoltató költségei;
b) Képzés, oktatás költségei:
ba) eszközbérlés;
bb) oktatók javadalmazása, vállalkozói szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
ba) képzéshez kapcsolódó anyagköltség;
bb) oktatási segédanyagok jegyzet, CD) költsége;
bc) terembérlet;
bd) vizsgával kapcsolatos díjak;
c) Kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cd) szerkesztés költségei;
ce) terjesztés költségei;
cf) nyomdai költségek
cg) fotó és grafikai költségei.
d) Marketing tevékenység:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok készítésének és terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
df) honlap készítés költsége.
e) Kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ed) szállás költsége;
ee) étkezés;
ef) napidíj;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A projekt különböző szervezetek és szférák
együttműködésével valósul meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.

Együttműködési megállapodások.

30

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

KSH adatok alapján a kérelem benyújtásának évében 30
január 1-jén hatályos adatok alapján.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
40
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

Részpontszám maximum pontszám

A projekt különböző szervezetek és szférák
együttműködésével valósul meg.
A projekt különböző szervezetek és szférák
együttműködésével valósul meg.
A projekt különböző szervezetek és szférák
együttműködésével valósul meg.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
A rendezvénynek helyt adó települések lélekszáma.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

5 szervezettel vagy annál többel

30

4 szervezettel

12

3 szervezettel vagy annál kevesebbel

0

1000 fő alatti
1000-3000 fő
3000 fő feletti
igen

30
18
0
40

nem

0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Együttműködési megállapodás a résztvevő szervezetektől.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 002 407
Helyi Akciócsoport: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
Jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület megnevezése: Térségi és nemzetközi kapcsolatok erősítése.
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Szakmai,tanulmányutak, közös programok, fellépések szervezésének és lebonyolításának megvalósítása.

III. Támogatható tevékenységek
Szakmai/tanulmányutak támogatása. Gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elősegítése, közös pályázati lehetőségek kiaknázása. Közös
programok és fellépések szervezésével a hálózatépítés megvalósíthatóvá válik. A szomszédos akciócsoportokkal való együttműködés
szorosabb szakmai kapcsolatok kialakítása közös projektelképzelések elinditása.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 700 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
6 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
-

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Rácalmás ; Mezőfalva ; Lórév ; Kulcs ; Iváncsa ;
Hantos ; Előszállás ; Daruszentmiklós ; Besnyő ;

Beloiannisz ; Baracs ; Perkáta ; Nagyvenyim ; Nagykarácsony ; Pusztaszabolcs ; Kisapostag ; Adony ; Szabadegyháza ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) Rendezvény költségei:
ab) fellépők költségei;
ac) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek bérlési és telepítési költségei;
ad) eszközök és terembérlet költségei;
ae) étel, ital fogyasztás;ű
af) helyi termék kóstoltató költségei;
ag) rendezvény szervezés költségei;
b) Képzés, oktatás költségei:
ba) eszközbérlés;
bb) oktatók javadalmazása, vállalkozói szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
bc) képzéshez kapcsolódó anyagköltség;
be) oktatási segédanyagok jegyzet, CD) költsége;
bf) terembérlet;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bh) meghívók szórólapok, kiadványok költségei.
c) Kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cd) szerkesztés költségei;
ce) terjesztés költségei;
cf) nyomdai költségek;
cg) fotó készítés költségei;
d) Marketing tevékenység:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok készítésének és terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) kiállításokon részvétel költségei;
df) promóciók költségei;
dg) honlap készítés költsége.
e) Kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, repülő költség, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) fordítás, tolmácsolás;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Kialakított térségi vagy nemzetközi kapcsolatok
Támogatási kérelem alapján.
száma.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Projektötlet adatlap az egyesületnél.
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

50

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Kialakított térségi vagy nemzetközi kapcsolatok
száma.
Kialakított térségi vagy nemzetközi kapcsolatok
száma.
Kialakított térségi vagy nemzetközi kapcsolatok
száma.

4 vagy annál több kapcsolat realizálható.

50

2-3 kapcsolat realizálható.

30

1 kapcsolat realizálható.

0

50

Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő igen
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.
Az ügyfél hozzá járult a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő nem
Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Startégiájának
elkészítéséhez úgy, hogy projekt ötlet adatlapot adott
le az egyesülethez.

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
-

50

0

