LEADER INTÉZKEDÉSI TERV
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban
pályázható intézkedések

1. Számú intézkedés
1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező
adattartalom)

Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése, új
szolgáltatási
paletták
kialakítása,
versenyképességük növelése

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:(kötelező
adattartalom)

Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő
térségi és helyi gazdaságfejlesztés

1.3.HVS intézkedés leírása:(kötelező)

A Mezőföldi Híd HACS területén működő és
induló
vállalkozások
beruházásainak,
eszközbeszerzésének
a
támogatása,
mely
tevékenységek hozzá járulnak a versenyképesség
megőrzéséhez és a szolgáltatásaik bővítéséhez. A
fejlesztési elképzelés hozzá járul a munkahely
megtartáshoz
vagy
munkahelybővítést
eredményez.
Támogatható tevékenységek telekhatáron belüli
építés,
bővítés,
felújítás,
korszerűsítés,
ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli
kisléptékű infrastruktúrafejlesztés, minőség- és
környezetirányzási
rendszerek,
szabványok
bevezetése,
eszközbeszerzés,
gépbeszerzés,
szolgáltatások
beszerzése
és
marketing
tevékenység.

1.4. Támogatási kritériumok:(opcionális)
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósítását követően a megpályázott tevékenységről egy 10 oldalas A/4-es méretezésű
szakmai anyagot készít el és azt a Mezőföldi Híd HACS rendelkezésére bocsájtja az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig elektronikusan és nyomtatott formában.
- A pályázó ügyfél vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesületnél tagságot létesít, vagy tagsággal rendelkezik és az egyesület által
szervezett programokon legalább évente két alkalommal részt vesz.
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy a Mezőföldi Híd HACS
területén működő legalább 1 partner bevonásával valósul meg a fejlesztési elképzelés.

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

Vállalkozásfejlesztés

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

1 000 000 Ft

Maximum támogatási összeg:

10 000 000 Ft

1.7. Támogatási intenzitás: (opcionális)
Hátrányos helyzetű területen (LHH)

65 %

Nem hátrányos helyzetű területen (nem LHH)

60 %

1.8. Ügyfélkör:(kötelező adattartalom)
Természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, mikro-, kis- és középvállalkozás

1.9.Támogatható települések köre:(kötelező adattartalom)
A Mezőföldi Híd HACS által lefedett 18 település: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz,
Daruszentmiklós, Hantos, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Nagykarácsony,
Nagyvenyim, Mezőfalva, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza.

1.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:(opcionális)
- Nyilatkozat a 10 oldalas szakmai anyag elkészítéséről (HACS formanyomtatvány)
- Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által kiállított tagsági igazolás
- Nyilatkozat melyben vállalja a pályázó, hogy részt vesz a Mezőföldi Híd HACS által szervezet
programokon évente legalább 2 alkalommal (HACS formanyomtatvány)
- Együttműködési megállapodás (HACS formanyomtatvány)
- A tervezet beruházás költségeit alátámasztó dokumentáció (MVH ÉNGY kódos költségvetés,
vagy 2 db a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő árajánlat).
- Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet
27. § (1) c) pontjában meghatározottaknak.
- Egyéb beruházások esetén az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések, eszközök

beszerzésére irányuló fejlesztések esetén műszaki leírás.
- Őstermelő ügyfél esetében érvényes őstermelői igazolvány másolata az ügyfél által hitelesítve
- Egyéni vállalkozó ügyfél esetében az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolata az
ügyfél által hitelesítve
- Pénzügyi és fenntarthatósági terv (HACS formanyomtatvány)

1.11.Várható eredmény:(opcionális)
kb. 17-30 db pályázat

2. számú intézkedés

2.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező
adattartalom)

Közrend és közbiztonság

2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:(kötelező
adattartalom)

Helyi életminőség fejlesztése

2.3.HVS intézkedés leírása:(kötelező)

A Mezőföldi Híd HACS területén működő
szervezetek segítése annak érdekében, hogy a
településeken lévő közrend és közbiztonság
megteremtődjön, illetve fenntarthatóvá váljon. A
településen működő közrendet és közbiztonságot
felügyelő szerveződések feladatellátásukhoz
kapcsolódó
eszközeinek
beszerzése,
beruházásainak megvalósítása. A települési vagy
térségi közrend és közbiztonság érdekében
megvalósított
biztonságtechnikai
eszközök,
térfigyelő kamerarendszer, tűzoltó és polgárőr
felszerelések beszerzése, valamit tűzoltó szertár
és polgárőri feladatellátóhely kialakításának és
korszerűsítésének a támogatása.
Támogatható tevékenységek építés, bővítés,
felújítás, korszerűsítés, ingatlanhoz kapcsolódó
telekhatáron
belüli
kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés,
eszközbeszerzés,
szolgáltatások beszerzése.

2.4. Támogatási kritériumok:(opcionális)
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy ügyeleti számot biztosít
a fejlesztés megvalósítását követően a településen élő lakosság számára és azt a település
honlapján és helyi újságjában közzé teszi.
- A pályázó ügyfél vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesületnél tagságot létesít, vagy tagsággal rendelkezik és az egyesület által
szervezett programokon legalább évente két alkalommal részt vesz.
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy a Mezőföldi Híd HACS
területén működő legalább 1 partner bevonásával valósul meg a fejlesztési elképzelés.

- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósítását követően a megpályázott tevékenységről egy 5 oldalas A/4-es méretezésű
szakmai anyagot készít el és azt a Mezőföldi Híd HACS rendelkezésére bocsájtja az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig elektronikusan és nyomtatott formában.
- Építési beruházás esetén csak olyan fejlesztés támogatható, ahol eszközbeszerzés is megvalósul.

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:(kötelező adattartalom)
Közösségi célú fejlesztés

2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

200 000 Ft

Maximum támogatási összeg:

5 000 000 Ft

2.7. Támogatási intenzitás: (opcionális)
Önkormányzat, önkormányzati társulás

100 %

Non-profit szervezet

100 %

2.8. Ügyfélkör:(kötelező adattartalom)
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet

2.9.Támogatható települések köre:(kötelező adattartalom)
A Mezőföldi Híd HACS által lefedett 18 település: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz,
Daruszentmiklós, Hantos, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Nagykarácsony,
Nagyvenyim, Mezőfalva, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza,

2.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:(opcionális)
- Nyilatkozat ügyeleti szám biztosításáról (HACS formanyomtatvány)
- Nyilatkozat 5 oldalas szakmai anyag elkészítéséről (HACS formanyomtatvány)
- Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által kiállított tagsági igazolás

- Nyilatkozat melyben vállalja a pályázó, hogy részt vesz a Mezőföldi Híd HACS által szervezet
programokon évente legalább 2 alkalommal (HACS formanyomtatvány)
- Együttműködési megállapodás (HACS formanyomtatvány)
- A tervezet beruházás költségeit alátámasztó dokumentáció (MVH ÉNGY kódos költségvetés,
vagy 2 db a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő árajánlat).
- Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet
27. § (1) c) pontjában meghatározottaknak.
- Egyéb beruházások esetén az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések, eszközök
beszerzésére irányuló fejlesztések esetén műszaki leírás.
- Pénzügyi és fenntarthatósági terv (HACS formanyomtatvány)

2.11.Várható eredmény:(opcionális)
kb. 4-10 db pályázat

3. számú intézkedés
3.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező
adattartalom)

Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés
elősegítése,
sporttevékenységekkel
és
rekreációval
kapcsolatos
fejlesztések
megvalósítása

3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:(kötelező
adattartalom)

Szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés
elősegítése

3.3.HVS intézkedés leírása:(kötelező)

Mezőföldi Híd HACS területén megvalósuló
szabadidős és sporttevékenység megteremtését
szolgáló, sportolást és rekreációt biztosító
létesítmények megvalósítása, felújítása, bővítése,
korszerűsítése. Felnőtt játszótér építése.
Támogatható tevékenységek telekhatáron belüli
építés,
bővítés,
felújítás,
korszerűsítés,
ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli
kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés,
eszközbeszerzés, szolgáltatások beszerzése.

3.4. Támogatási kritériumok:(opcionális)
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy térítésmentesen
biztosítja a látogathatóságot a fejlesztés megvalósítását követően a településen élő lakosság
számára és azt a település honlapján és helyi újságjában közzé teszi.
- A pályázó ügyfél vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesületnél tagságot létesít, vagy tagsággal rendelkezik és az egyesület által
szervezett programokon legalább évente két alkalommal részt vesz.
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy a Mezőföldi Híd HACS
területén működő legalább 1 partner bevonásával valósul meg a fejlesztési elképzelés.
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósítását követően a megpályázott tevékenységről egy 5 oldalas A/4-es méretezésű
szakmai anyagot készít el és azt a Mezőföldi Híd HACS rendelkezésére bocsájtja az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig elektronikusan és nyomtatott formában.
- Játszótér kialakítás esetében csak olyan fejlesztés támogatható, ahol kizárólag felnőtt játszótéri

eszközök kerülnek kihelyezésre.

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:(kötelező adattartalom)
Közösségi célú fejlesztés

3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

200 000 Ft

Maximum támogatási összeg:

5 000 000 Ft

3.7. Támogatási intenzitás: (opcionális)
Önkormányzat, önkormányzati társulás

100 %

Non-profit szervezet

100 %

3.8. Ügyfélkör:(kötelező adattartalom)
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet

3.9.Támogatható települések köre:(kötelező adattartalom)
A Mezőföldi Híd HACS által lefedett 18 település: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz,
Daruszentmiklós, Hantos, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Nagykarácsony,
Nagyvenyim, Mezőfalva, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza,

3.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:(opcionális)
- Nyilatkozat a láthatóság biztosításáról (HACS formanyomtatvány)
- Nyilatkozat 5 oldalas szakmai anyag elkészítéséről (HACS formanyomtatvány)
- Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által kiállított tagsági igazolás
- Nyilatkozat melyben vállalja a pályázó, hogy részt vesz a Mezőföldi Híd HACS által szervezet
programokon évente legalább 2 alkalommal (HACS formanyomtatvány)
- Együttműködési megállapodás (HACS formanyomtatvány)
- A tervezet beruházás költségeit alátámasztó dokumentáció (MVH ÉNGY kódos költségvetés,

vagy 2 db a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő árajánlat).
- Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet
27. § (1) c) pontjában meghatározottaknak.
- Egyéb beruházások esetén az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések, eszközök
beszerzésére irányuló fejlesztések esetén műszaki leírás.
- Felnőtt játszótér esetében helyszínrajz, melyben a felnőtt játszótéri eszközök elhelyezkedése
bemutatásra kerül.
- Pénzügyi és fenntarthatósági terv (HACS formanyomtatvány)

3.11.Várható eredmény:(opcionális)
kb. 4-10 db pályázat

4. számú intézkedés
4.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező
adattartalom)

Közösségi
tevékenységek
fenntartását
szolgáló
fejlesztések
megvalósítása,
fejlesztése, térségi identitástudat megőrzése a
fellelhető helyi értékek alapján.

4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:(kötelező
adattartalom)

Térségi
identitástudat
és
adottságok
fenntartható fejlesztése, erősítése, épített,
természeti, táji és kulturális örökség
megőrzése, fejlesztése

4.3.HVS intézkedés leírása:(kötelező)

Mezőföldi Híd HACS területén közösségi terek,
parkok, rendezvényterek fejlesztése, újak
létesítése. Meglévő épített, természeti, táji és

kulturális értékek fenntartása, korszerűsítése
új
funkciókkal
való
megtöltése,
bemutatásának és látogathatóságának a
biztosításával.
Tájházak
kialakítása.
Közösségi
terekhez
kapcsolódó
eszközbeszerzés.
Támogatható tevékenységek telekhatáron belüli
építés,
bővítés,
felújítás,
korszerűsítés,
ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli
kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés,
eszközbeszerzés,
marketing
tevékenység,
szolgáltatások beszerzése.

4.4. Támogatási kritériumok:(opcionális)
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy térítésmentesen
biztosítja a látogathatóságot a fejlesztés megvalósítását követően a településen élő lakosság
számára és azt a település honlapján és helyi újságjában közzé teszi.
- A pályázó ügyfél vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesületnél tagságot létesít, vagy tagsággal rendelkezik és az egyesület által
szervezett programokon legalább évente két alkalommal részt vesz.
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy a Mezőföldi Híd HACS

területén működő legalább 1 partner bevonásával valósul meg a fejlesztési elképzelés.
- Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol a pályázó ügyfél vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósítását követően a megpályázott tevékenységről egy 5 oldalas A/4-es méretezésű
szakmai anyagot készít el és azt a Mezőföldi Híd HACS rendelkezésére bocsájtja az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig elektronikusan és nyomtatott formában.

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:(kötelező adattartalom)
Közösségi célú fejlesztés

4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

200 000 Ft

Maximum támogatási összeg:

5 000 000 Ft

4.7. Támogatási intenzitás: (opcionális)
Önkormányzat, önkormányzati társulás

100 %

Non-profit szervezet

100 %

Egyház

100 %

4.8. Ügyfélkör:(kötelező adattartalom)
Önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet, egyház

4.9.Támogatható települések köre:(kötelező adattartalom)
A Mezőföldi Híd HACS által lefedett 18 település: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz,
Daruszentmiklós, Hantos, Előszállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Lórév, Nagykarácsony,
Nagyvenyim, Mezőfalva, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza,

4.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:(opcionális)
- Nyilatkozat a láthatóság biztosításáról (HACS formanyomtatvány)
- Nyilatkozat 5 oldalas szakmai anyag elkészítéséről (HACS formanyomtatvány)

- Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által kiállított tagsági igazolás
- Nyilatkozat melyben vállalja a pályázó, hogy részt vesz a Mezőföldi Híd HACS által szervezet
programokon évente legalább 2 alkalommal (HACS formanyomtatvány)
- Együttműködési megállapodás (HACS formanyomtatvány)
- A tervezet beruházás költségeit alátámasztó dokumentáció (MVH ÉNGY kódos költségvetés,
vagy 2 db a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő árajánlat).
- Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet
27. § (1) c) pontjában meghatározottaknak.
- Egyéb beruházások esetén az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések, eszközök
beszerzésére irányuló fejlesztések esetén műszaki leírás.
- Pénzügyi és fenntarthatósági terv (HACS formanyomtatvány)

4.11.Várható eredmény:(opcionális)
kb. 4-10 db pályázat

