
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÍRLEVÉL  

a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről 

  

Tisztelt Olvasó!  
 
 
Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által 
készített HÍRLEVÉL olvasótáborában!  
A Hírlevelünk megjelentetésének célja, hogy folyamatosan értesülhessenek az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programmal (ÚMVP) kapcsolatos 
információkról, pályázati lehetőségekről, aktuális teendőkről megkönnyítve ezzel 
a pályázatok elkészítését.  
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal 
szolgál az Ön számára!  
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
 
 

Tiszazugi Leader Egyesület 

Munkaszervezete 

  
 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület 
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 

Tel: 06-56/560-294; 

         06-56/560-295  

E-mail: tiszazug.leader@gmail.com 

Honlap: www.tiszazugleader.eu 

2014/12. 

mailto:tiszazug.leader@gmail.com
http://www.tiszazugleader.eu/


 
 

Vállalt kötelezettségek, amelyeket a LEADER programban nyertes 

pályázóknak feltétlenül teljesíteni kell az elszámolások benyújtásakor, illetve 

azt megelőzően, ahhoz, hogy az elnyert támogatás kifizetésre kerülhessen. 

/LEADER-szerűség és a vállalások ellenőrzése/ 

 

1. Számú intézkedés 

Tiszazugi HACS térség vállalkozásainak fejlesztése 

 

Megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészített egy bemutatkozó anyagot a fejlesztésről, 

melyet eljuttatott a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából.(Írásos 

bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

A megvalósítást követően, de legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 

rendezvény megtartásának igazolása a vállalkozási tevékenysége bemutatásáról. vagy nyílt 

napot tart vagy bemutató foglalkozást gyermekek, pályaválasztás előtt álló diákok vagy 

érdeklődő csoportok részére a támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. 

(Megtartott rendezvény, nyílt nap vagy bemutató foglalkozás dokumentálása jelenléti ív, 

legalább 10 fotó és minimum 1 oldalas emlékeztető, melyet a LEADER HACS részére 

megküld). (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

HVS - el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáció igazolása, a jogerős 

támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- 20 Millió Ft, illetve feletti támogatás csak abban az esetben támogatható, amennyiben 

minden további megkezdett 10 Millió Ft után plusz 1 fő helyi /HACS térségi teljes 

munkaidős foglalkoztatást valósít meg,mely időtartama legalább 2év, melyről az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásáig az igazolást benyújtja. (Igazolás: munkaszerződés másolat 

megküldése, foglalkoztatott bejelentését igazoló hiteles dokumentum (T1041) másolata és 
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EBEV nyugta másolata) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu 

honlapon) 

 

 

2. számú intézkedés 

Tiszazugi HACS térség turisztikai fejlesztése 

 

- 5000 fő alatti települések esetében szálláshely kialakítás kizárólag együttműködésben, és 

turisztikai programcsomag készítése esetén támogatható, amelyben minimum 3 település 

turisztikai kínálatát tartalmazza. Turisztikai Programcsomag: Olyan komplex turisztikai 

szolgáltatás nyújtása a Tiszazugi térségbe látogató turisták számára, amely a helyi 

kulturális nevezetességek, hagyományos mesterségek, helyi természeti és épített értékek, 

látnivalók bemutatására irányul, amelyben minimum 3 településre kiterjesztve tartalmazza 

több napos program keretében, szálláshely biztosításával. 

 

Legalább 1000 példányban közös turisztikai kiadvány készít és jelentet meg a Tiszazugi 

LEADER HACS területén legalább 3 működő turisztikai szolgáltatóval együttműködve az 

utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig. (Tetszőleges formátumban, melyet a LEADER 

HACS részére eljuttat) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

A megvalósítást követő 1 hónapon belül egy bemutatkozó anyag elkészítése a fejlesztésről, 

melyet eljuttatott a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából. (Írásos 

bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

A megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt nap tartása vagy bemutató foglalkozás 

gyermekek vagy érdeklődő csoportok részére a támogatásban megvalósított fejlesztés 

bemutatása érdekében, de legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig. (Megtartott 

nyílt nap vagy bemutató foglalkozás dokumentálása jelenléti ív, legalább 10 fotó és 
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minimum 1 oldalas emlékeztető, melyet a LEADER HACS részére megküld). (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

 HVS - el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáció igazolása, a jogerős 

támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

 

 

3. Számú intézkedés 

Tiszazugi HACS térségben civil szervezetek tevékenységeinek 

támogatása. 

 

 

A megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészített bemutatkozó anyag a fejlesztésről, 

melyet eljuttatott a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából. (Írásos 

bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

HVS - el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultációról igazolás, a jogerős 

támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- A tábor esetén az igazoló dokumentációknak az alábbi feltételeknek kell megfelelni: az 

időtartamnak legalább 5 naposnak kell lennie, legalább 15 fő részvételével, napi 8órás 

foglalkoztatást valósít meg, melynek során tevékenységi körhöz kapcsolódóan helyi 

nevezetességek, helyi hagyományos mesterségek, helyi kultúrák, bemutatása, különböző 

szabadidős, kézműves, sport, játékos és életkori sajátosságokhoz igazított fejlesztő 

tevékenységekre irányul. 
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Igazoló dokumentum nyílt nap vagy bemutató foglalkozás tartásáról támogatásban 

megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

 

 

4. számú intézkedés 

Tiszazugi HACS térség Helyi Termelőinek a helyi termék feldolgozását, és 

piacra jutását elősegítő fejlesztések 

 

A megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészített egy bemutatkozó anyag a fejlesztésről, 

melyet eljuttatott a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából. (Írásos 

bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-Igazoló dokumentáció a megvalósítást követően nyílt nap vagy bemutató foglalkozás 

tartásáról támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-Igazoló nyilatkozat HVS személyes konzultációról. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 
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Rendezvények a Tiszazugban: 

 

 

 

 



 
 

KUNSZENTMÁRTON 

 

 

 


