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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a  

Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

1. Számú HVS Intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Tiszazugi HACS térség vállalkozásainak 

fejlesztése 

 

1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Tiszazugi HACS térség vállalkozásainak 

fejlesztése 

 

 

 

 

1.4. Támogatási kritériumok: 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg 

rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás 

benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki 

igazolás, banki ígérvény.  

1.3. HVS intézkedés leírása: Induló és működő vállalkozási tevékenységek és 

szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, infrastrukturális tevékenység, tevékenységhez 

köthető eszköz és gépbeszerzés, építési tevékenység és kapcsolódó bemutató 

rendezvények, képzések tartása valamint kapcsolódó marketing tevékenység. Támogatás 

vehető igénybe mezőgazdasági termelők részére mezőgazdasági gépek, eszközök, 

berendezések beszerzésére, valamint a mezőgazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó 

gazdasági épületek építésére, felújítására. 
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- Vállalja nyilatkozat formájában megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy 

bemutatkozó anyagot a fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való 

megjelenítés céljából.(Írásos bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően, de legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtásáig legalább 1 rendezvény megtartását 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) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő 

megvalósítása estén legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét 

követő 12 hónapon belül. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, 

fejlesztéseket támogatási határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. 

december 31.-ig pénzügyileg elszámol. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-  Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi vagy HACS térségi vállalkozásokkal valósítja 

meg a beruházás egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett 

előszerződést készít. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a fejlesztés keretében beszerzett eszközöket, gépeket 

nem helyezi át a tárolását és használatát a Tiszazugi HACS Térség településeiről az 

üzemeltetési 5 éves időszak alatt. (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 2 év, melyről az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtásáig az igazolást benyújtja. A kritériumnak való megfelelést nyilatkozatban 

http://www.tiszazugleader.eu/
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vállalja.(Igazolás: munkaszerződés másolat megküldése, foglalkoztatott bejelentését igazoló 

hiteles dokumentum (T1041) másolata és EBEV nyugta másolata) (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nem igényelhető támogatás motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy 

motorral hajtott sporteszköz beszerzésére és ezen eszközök forgalmazását érintő 

beruházásokhoz, valamint a közúti közlekedés szabályiról szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM 

együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, 

valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez.  

- Mezőgazdasági gépek, mezőgazdasági eszközök, mezőgazdasági berendezések beszerzése, 

kapcsán csak abban az esetben vehető igénybe támogatás, amennyiben a beszerezni kívánt 

gépek, eszközök, berendezések a zöldterület-kezelés tevékenységgel (TEÁOR: 8130) 

kapcsolatos munkák elvégzéséhez kerülnek alkalmazásra, mely tevékenység az első kifizetési 

kérelem benyújtásáig a támogatási kérelmet benyújtó által végzett tevékenységei közé 

felvételre kerül. 

- A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a projekt elősegítse a szférák közötti 

partnerséget. Ennek érdekében a kérelmező vállalja, hogy a projekt megvalósítását követően, 

az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, de legkésőbb 2015. december 31.-ig legalább 

egyszer a vállalkozás profiljába illő önkéntes, közösségi munkát vagy szolgáltatást végez 

a támogatással érintett település helyi önkormányzatának részére. Az önkéntes, közösségi 

munka vagy szolgáltatás végzése a támogatással érintett gép, eszköz, berendezések és/vagy 

épület igénybevételével történhet! (Az önkéntes, közösségi munkát legalább 10 fényképpel 

dokumentálva és 1-2 oldalas leírással szükséges igazolni az utolsó kifizetési kérelem 

mellékleteként benyújtva) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

 

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

X Vállalkozásfejlesztés 
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1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg:                             35 000 000 Ft 

1.7. Ügyfélkör:  

- egyéni vállalkozó 

- működő mikro-, kis- és középvállalkozás 

- induló mikro-, kis- és középvállalkozás 

- lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy 

      - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő  

 

1.8. Támogatható települések köre:  

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Nagyrév, Martfű, Öcsöd, Kunszentmárton, Szelevény, 

Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszasas 

 

 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Építési beruházások esetén építési tervdokumentáció, érintett helyrajzi számra vonatkozó 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lap.  

- a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratot arról, hogy az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő 

eszközbeszerzésre irányuló beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési 

kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van. 

- Üzleti terv formanyomtatványon. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu 

honlapon) 

- NAV igazolás köztartozás mentességről.  

- Nyilatkozat bemutatkozó anyag elkészítéséről, a LEADER HACS honlapján való 

megjelenítés érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat megvalósítást követően rendezvény vagy nyílt nap vagy bemutató foglalkozás 

tartásáról támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

http://www.tiszazugleader.eu/
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- Együttműködési megállapodás, előszerződéssel helyi/HACS térségi vállalkozásokkal. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg 

rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás 

benyújtása az alábbiak szerint: - Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról 

szóló banki kivonat vagy banki igazolás, banki ígérvény. 

- Természetes személy pályázó esetén 2013. január 1-én állandó lakhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezzen az akciócsoport területén. (lakcímkártya egyszerű másolata) 

- Tiszazugi LEADER HACS területén lévő telephely, székhely igazolása (NAV igazolás)  

- Nyilatkozat HVS –el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, 

rendezvényes való részvételről. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu 

honlapon) 

- Nyilatkozat, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket a támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig 

pénzügyileg elszámol.  (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat támogatott fejlesztés keretén belül beszerzett eszköz, gép tárolásáról és 

használati helyéről. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat helyi/ HACS térségben élő munkavállaló foglalkoztatásáról támogatási 

összeghez igazítva. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Őstermelői igazolvány egyszerű másolata. 

- Együttműködési megállapodás és nyilatkozat helyi termék piacra jutásának elősegítése 

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

- Nyilatkozat önkéntes, közösségi munkáról vagy szolgáltatás végzéséről. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 
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PROJEKT ADATLAP 

 

A Tiszazugi LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

1. számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Tiszazugi HACS térség vállalkozásainak fejlesztése 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Tiszazugi HACS térség vállalkozásainak fejlesztése 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  
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2.2. HVS cél megjelölése: 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter) 

 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

2.9. A projekt besorolása:  

 I. ÚMVP intézkedés (Versenyképesség (411), Környezetgazdálkodás (412),Életminőség (413)  

 

 II. Gazdaságfejlesztés vagy Szolgáltatásfejlesztés  
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 III. Vállalkozási vagy közösségi (az ügyfél típusa határozza meg) Abban az esetben, ha egy intézkedés 

vállalkozásfejlesztés, illetve közösségi célú fejlesztés keretében is megvalósítható, az intézkedésnél meg kell 
jeleníteni.  

 

 

3. Ügyfél vállalásai: aláírással az alábbiakat elfogadja: 

 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg rendelkezésre 

állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki igazolás, banki 

ígérvény.  

- Vállalja nyilatkozat formájában megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy bemutatkozó anyagot a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából.(Írásos bemutató 

anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően, de legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 

rendezvény megtartását 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) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása estén 

legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, 

rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig pénzügyileg elszámol. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-  Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi vagy HACS térségi vállalkozásokkal valósítja meg a 

beruházás egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett előszerződést készít. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a fejlesztés keretében beszerzett eszközöket, gépeket nem helyezi át a 

tárolását és használatát a Tiszazugi HACS Térség településeiről az üzemeltetési 5 éves időszak alatt. (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 
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időtartama legalább 2 év, melyről az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az igazolást benyújtja. A 

kritériumnak való megfelelést nyilatkozatban vállalja.(Igazolás: munkaszerződés másolat megküldése, 

foglalkoztatott bejelentését igazoló hiteles dokumentum (T1041) másolata és EBEV nyugta másolata) 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nem igényelhető támogatás motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott 

sporteszköz beszerzésére és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz, valamint a közúti közlekedés 

szabályiról szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, 

tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez.  

- Mezőgazdasági gépek, mezőgazdasági eszközök, mezőgazdasági berendezések beszerzése, kapcsán csak 

abban az esetben vehető igénybe támogatás, amennyiben a beszerezni kívánt gépek, eszközök, berendezések a 

zöldterület-kezelés tevékenységgel (TEÁOR: 8130) kapcsolatos munkák elvégzéséhez kerülnek alkalmazásra, 

mely tevékenység az első kifizetési kérelem benyújtásáig a támogatási kérelmet benyújtó által végzett 

tevékenységei közé felvételre kerül. 

- A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a projekt elősegítse a szférák közötti partnerséget. Ennek 

érdekében a kérelmező vállalja, hogy a projekt megvalósítását követően, az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtásáig, de legkésőbb 2015. december 31.-ig legalább egyszer a vállalkozás profiljába illő önkéntes, 

közösségi munkát vagy szolgáltatást végez a támogatással érintett település helyi önkormányzatának részére. 

Az önkéntes, közösségi munka vagy szolgáltatás végzése a támogatással érintett gép, eszköz, berendezések 

és/vagy épület igénybevételével történhet! (Az önkéntes, közösségi munkát legalább 10 fényképpel 

dokumentálva és 1-2 oldalas leírással szükséges igazolni az utolsó kifizetési kérelem mellékleteként benyújtva) 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

 

 

Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

Dátum:       

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a  

Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

2. számú HVS Intézkedés 

 

2.1. HVS intézkedés megnevezése: Tiszazugi HACS térség turisztikai fejlesztése 

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Tiszazugi HACS térség turisztikai fejlesztése 

 

2.3. HVS intézkedés leírása: Induló és működő vállalkozási tevékenységek és szolgáltatások 

kialakítása, fejlesztése, infrastrukturális tevékenység, építési tevékenység, kapcsolódó 

eszközbeszerzés és kapcsolódó rendezvények és marketing tevékenység. Helyi adottságokra 

épülő turisztikai tevékenységek, szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó 

eszközbeszerzés. Turisztikai programcsomagok készítése, ehhez kapcsolódó eszköz –és 

gépbeszerzés, építési tevékenység, kapcsolódó rendezvények és marketing tevékenységek. 

 

2.4. Támogatási kritériumok: 

- Szálláshely fejlesztés önállóan csak és kizárólag Városi ranggal rendelkező települések 

esetében támogatható. 

- 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. 
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- Tiszazugi LEADER HACS területén rendelkezik székhellyel, telephellyel. 

- Vállalja nyilatkozat formájában minimum 3 HACS településen lévő turisztikai kínálat 

ajánlását a térség szereplői részére. (A kínálat ajánlását az üzemeltetési időszak alatt 

folyamatosan kell biztosítani) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu 

honlapon) 

 

- Vállalja, hogy legalább 1000 példányban közös turisztikai kiadványt 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) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít  egy 

bemutatkozó anyagot a fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való 

megjelenítés céljából. (Írásos bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt napot tart vagy bemutató 

foglalkozást 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 minimum 1 oldalas emlékeztető, melyet a LEADER HACS részére megküld). (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő 

megvalósítása estén legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét 

követő 12 hónapon belül. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, 

fejlesztéseket támogatási határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. 

december 31.-ig pénzügyileg elszámol. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg 

http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
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rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás, 

banki ígérvény benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki 

igazolás, banki ígérvény. 

- Szálláshely kialakítására vonatkozó fejlesztés esetén kizárólag a 239/2009. (X. 20.) 

Korm. Rendelet 2.§ h.) és i.) pontja szerinti szálláshely támogatható. 

Falusi szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer: 

Vendégszoba kialakítása esetén: Vendégszobák száma legfeljebb 8 db; vendégszobák összes 

férőhely száma legalább 6 fő legfeljebb 16 fő; kizárólag a vendégszoba rendeltetésű 
és elnevezésű helyiség vehető figyelembe a férőhelyszám megállapításához. 

Fürdőszoba kialakítás esetén: A vendégszobák számával megegyező számú fürdőszoba, a 

vendégszobából nyílik, fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is. 

WC kialakítása esetén: A vendégszobák számával megegyező számú WC, a vendégszobából 

nyílik, a fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is. 

Konyha kialakítása: Egy apartmanban egy konyha helyiség kialakítása szükséges, egy 

apartmanon belül a konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is, vendégszobán belüli 

konyha kialakítása nem fogadható el. 

Étkező kialakítása esetén: Egy apartmanban egy étkező helyiség kialakítása szükséges, egy 

apartmanon belül a konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is, vendégszobán belüli 

étkező kialakítása nem fogadható el. 

- Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi vállalkozásokkal valósítja meg a beruházás 

egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett előszerződést 

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

 

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

X Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:    1 000 000 Ft 

Maximum támogatási összeg:                              35 000 000 Ft 
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2.7. Ügyfélkör: 

- egyéni vállalkozó 

- működő mikro-, kis- és középvállalkozás 

- induló mikro-, kis- és középvállalkozás 

- lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy 

- székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyház 

- székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet 

- működő települési önkormányzat 

      - települési nemzetiségi önkormányzat 

 

2.8. Támogatható települések köre: 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Nagyrév, Martfű, Öcsöd, Kunszentmárton, Szelevény, 

Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszasas 

 

 

2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Üzleti terv formanyomtatványon. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu 

honlapon) 

- NAV igazolás köztartozás mentességről. 

- Építési beruházások esetén építési tervdokumentáció, érintett helyrajzi számra vonatkozó 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lap. 

- a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratot arról, hogy az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő 

eszközbeszerzésre irányuló beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési 

kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van. 

- Nyilatkozat minimum 3 településen lévő turisztikai kínálat ajánlásáról. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat bemutatkozó anyagot elkészítéséről, a LEADER HACS honlapján való 

megjelenítés érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat megvalósítást követően vagy nyílt nap vagy bemutató foglalkozás tartásáról 

http://www.tiszazugleader.eu/
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támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat HVS személyes konzultációról. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket a támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig 

pénzügyileg elszámol. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Együttműködési megállapodás, előszerződéssel helyi/HACS térségi vállalkozásokkal. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg 

rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás 

benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki 

igazolás, banki ígérvény. 

- Természetes személy pályázó esetén 2013. január 1.-én állandó lakhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezzen az akciócsoport területén. (lakcímkártya egyszerű másolata) 

- Nyilatkozat közös turisztikai kiadványról. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Tiszazugi LEADER HACS területén lévő telephely, székhely igazolása. (NAV igazolás) 

- Turisztikai Programcsomag projektleíró dokumentum. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 
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PROJEKT ADATLAP 

A Tiszazugi LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

2. számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Tiszazugi HACS térség turisztikai fejlesztése 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Tiszazugi HACS térség turisztikai fejlesztése 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  
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2.2. HVS cél megjelölése: 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter) 

 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

2.9. A projekt besorolása:  

 I. ÚMVP intézkedés (Versenyképesség (411), Környezetgazdálkodás (412),Életminőség (413)  

 

 II. Gazdaságfejlesztés vagy Szolgáltatásfejlesztés  
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 III. Vállalkozási vagy közösségi (az ügyfél típusa határozza meg) Abban az esetben, ha egy intézkedés 

vállalkozásfejlesztés, illetve közösségi célú fejlesztés keretében is megvalósítható, az intézkedésnél meg kell 

jeleníteni.  

 

3. Ügyfél vállalásai: aláírással az alábbiakat elfogadja: 

 

- Szálláshely fejlesztés önállóan csak és kizárólag Városi ranggal rendelkező települések esetében 

támogatható. 

- 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. 

- Tiszazugi LEADER HACS területén rendelkezik székhellyel, telephellyel. 

- Vállalja nyilatkozat formájában minimum 3 HACS településen lévő turisztikai kínálat ajánlását a térség 

szereplői részére. (A kínálat ajánlását az üzemeltetési időszak alatt folyamatosan kell biztosítani) (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

 

- Vállalja, hogy legalább 1000 példányban közös turisztikai kiadványt 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) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy bemutatkozó 

anyagot a fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából. (Írásos 

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

honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt napot tart vagy bemutató foglalkozást 

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 minimum 1 oldalas emlékeztető, melyet a LEADER HACS 

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

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása estén 

legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, 

rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket támogatási 

http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
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határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig pénzügyileg elszámol. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg rendelkezésre 

állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás, banki ígérvény benyújtása az alábbiak 

szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki igazolás, banki 

ígérvény. 

- Szálláshely kialakítására vonatkozó fejlesztés esetén kizárólag a 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet 2.§ 

h.) és i.) pontja szerinti szálláshely támogatható. 

Falusi szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer: 

Vendégszoba kialakítása esetén: Vendégszobák száma legfeljebb 8 db; vendégszobák összes férőhely száma 

legalább 6 fő legfeljebb 16 fő; kizárólag a vendégszoba rendeltetésű 

és elnevezésű helyiség vehető figyelembe a férőhelyszám megállapításához. 

Fürdőszoba kialakítás esetén: A vendégszobák számával megegyező számú fürdőszoba, a vendégszobából 

nyílik, fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is. 

WC kialakítása esetén: A vendégszobák számával megegyező számú WC, a vendégszobából nyílik, a 

fürdőszoba és a WC kialakítható egy helyiségben is. 

Konyha kialakítása: Egy apartmanban egy konyha helyiség kialakítása szükséges, egy apartmanon belül a 

konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is, vendégszobán belüli konyha kialakítása nem fogadható el. 

Étkező kialakítása esetén: Egy apartmanban egy étkező helyiség kialakítása szükséges, egy apartmanon belül 

a konyha és az étkező kialakítható egy helyiségben is, vendégszobán belüli étkező kialakítása nem fogadható el. 

- Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi vállalkozásokkal valósítja meg a beruházás egészét vagy egy 

részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett előszerződést készít. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

 

 

Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

Dátum:       

 

http://www.tiszazugleader.eu/
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* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a  

Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

3. Számú HVS Intézkedés 

 

3.1. HVS intézkedés megnevezése:  Tiszazugi HACS térségben civil szervezetek 

tevékenységeinek támogatása. 

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Tiszazugi HACS térségben civil szervezetek 

tevékenységeinek támogatása. 

 

 

 

3.4. Támogatási kritériumok: 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó 15 Millió Ft –ot 

meghaladó támogatási összeg esetén, a rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles 

banki kivonat vagy banki igazolás, banki ígérvény benyújtása az alábbiak szerint: 

3.3. HVS intézkedés leírása: Tiszazugi térség civil szervezetek részére alapszabályban, 

vagy alapító okiratban, vagy bírósági kivonatban a civil szervezet céljaként megjelölt 

tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés, gépbeszerzés, építési tevékenységek és 

kapcsolódó képzések (nem OKJ), rendezvények előkészítése és megvalósítása. Kulturális 

és sport rendezvények, közösségi- közösségépítő tematikus táborok támogatása, vagy 

környezettudatosságot, energiatakarékosságot népszerűsítő rendezvények szervezése. 

Kiadványok, információs anyagok készítése, amely elősegíti a település/térség helyismereti 

tudásanyagnak, hagyományainak, helyi értékeknek a népszerűsítését. 
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- Az igényelt nettó15 Millió Ft –ot meghaladó támogatási összeg esetén a nettó támogatási 

összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki igazolás, banki ígérvény. 

- Vállalja nyilatkozat formájában megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy 

bemutatkozó anyagot a fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való 

megjelenítés céljából. (Írásos bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt napot tart vagy bemutató 

foglalkozást 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 minimum 1 oldalas emlékeztető, melyet a LEADER HACS részére megküld). (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő 

megvalósítása estén legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét 

követő 12 hónapon belül. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, 

fejlesztéseket támogatási határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. 

december 31.-ig pénzügyileg elszámol. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-  Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi/HACS térségi vállalkozásokkal valósítja meg a 

beruházás egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett 

előszerződést készít. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- A tábor esetén az időtartamnak legalább 5 naposnak kell lennie, legalább 15 fő 

részvételével, napi 8 órás 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. 

- Benyújtás pillanatában városi ranggal rendelkező település esetén kizárólag a település 

http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
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belterületén elhelyezkedő sportpályák, sporttelepek fejlesztése támogatható. 

- A 2013. évi hatályos LEADER rendelet alapján a 4.-5. számú melléklet szerinti 

településeken működő, valamint székhellyel vagy telephellyel rendelkező ügyfél esetén csak 

abban az esetben támogatható a fejlesztés, amennyiben a 2013. évi hatályos LEADER 

rendelet alapján a 4.-5. számú melléklet szerinti, a fejlesztéssel érintett településen az ügyfél 

rendelkezik a benyújtást megelőzően legalább 3 hónappal, székhellyel vagy telephellyel.  

 

 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

 

3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:        200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg:                               30 000 000 Ft    

 

3.7. Ügyfélkör: 

Nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit 

gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő 

szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói 

érdekképviseleti szervezetet; 

3.8. Támogatható települések köre: 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Nagyrév, Martfű, Öcsöd, Kunszentmárton, Szelevény, 

Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszasas 

 

 

3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

- Építési beruházások esetén építési tervdokumentáció, érintett helyrajzi számra vonatkozó 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lap. 

- a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratot arról, hogy az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő 

eszközbeszerzésre irányuló beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési 

kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van. 
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- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó 15 Millió Ft –ot 

meghaladó támogatási összeg esetén, a rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles 

banki kivonat vagy banki igazolás, banki ígérvény benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó 15 Millió Ft –ot meghaladó támogatási összeg esetén a nettó támogatási 

összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki igazolás, banki ígérvény. 

- Nonprofit szervezet igazolása céljából cégbírósági bejegyzés egyszerű másolata. 

- Együttműködési megállapodás, előszerződéssel helyi/HACS térségi vállalkozásokkal. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat bemutató anyag elkészítéséről, melyet a LEADER rendelkezésre bocsát a 

LEADER HACS honlapján való megjelentetés céljából. (Írásos bemutató anyag minimum 10 

képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat megvalósítást követően vagy nyílt nap vagy bemutató foglalkozás tartásáról 

támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat HVS személyes konzultációról. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket a támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig 

pénzügyileg elszámol. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Projektleíró dokumentum-tematikával. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Székhely, telephely bejegyzését igazoló hiteles dokumentum másolata. (cégkivonat, NAV 

igazolás) 
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PROJEKT ADATLAP 

 

A Tiszazugi LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

3. számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Tiszazugi HACS térségben civil szervezetek tevékenységeinek támogatása. 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Tiszazugi HACS térségben civil szervezetek tevékenységeinek támogatása. 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  
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2.2. HVS cél megjelölése: 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter) 

 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

2.9. A projekt besorolása:  

 I. ÚMVP intézkedés (Versenyképesség (411), Környezetgazdálkodás (412),Életminőség (413)  

 

 II. Gazdaságfejlesztés vagy Szolgáltatásfejlesztés  
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 III. Vállalkozási vagy közösségi (az ügyfél típusa határozza meg) Abban az esetben, ha egy intézkedés 

vállalkozásfejlesztés, illetve közösségi célú fejlesztés keretében is megvalósítható, az intézkedésnél meg kell 
jeleníteni.  

 

 

3. Ügyfél vállalásai: aláírással az alábbiakat elfogadja: 

 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó 15 Millió Ft –ot meghaladó 

támogatási összeg esetén, a rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki 

igazolás, banki ígérvény benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó15 Millió Ft –ot meghaladó támogatási összeg esetén a nettó támogatási összeg minimum 

25%-ról szóló banki kivonat vagy banki igazolás, banki ígérvény. 

- Vállalja nyilatkozat formájában megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy bemutatkozó anyagot a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából. (Írásos bemutató 

anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt napot tart vagy bemutató foglalkozást 

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 minimum 1 oldalas emlékeztető, melyet a LEADER HACS 

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

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása estén 

legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, 

rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig pénzügyileg elszámol. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-  Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi/HACS térségi vállalkozásokkal valósítja meg a beruházás 

egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett előszerződést készít. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- A tábor esetén az időtartamnak legalább 5 naposnak kell lennie, legalább 15 fő részvételével, napi 8 órás 

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. 

- Benyújtás pillanatában városi ranggal rendelkező település esetén kizárólag a település belterületén 

http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
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elhelyezkedő sportpályák, sporttelepek fejlesztése támogatható. 

- A 2013. évi hatályos LEADER rendelet alapján a 4.-5. számú melléklet szerinti településeken működő, 

valamint székhellyel vagy telephellyel rendelkező ügyfél esetén csak abban az esetben támogatható a fejlesztés, 

amennyiben a 2013. évi hatályos LEADER rendelet alapján a 4.-5. számú melléklet szerinti, a fejlesztéssel 

érintett településen az ügyfél rendelkezik a benyújtást megelőzően legalább 3 hónappal, székhellyel vagy 

telephellyel. 

 

 

Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

 

 

Dátum:       

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a  

Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

4. számú HVS Intézkedés 

4.1. HVS intézkedés megnevezése:  Tiszazugi HACS térség Helyi Termelőinek a 

helyi termék feldolgozását és piacra jutását 

elősegítő fejlesztések 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Tiszazugi HACS térség Helyi Termelőinek a 

helyi termék feldolgozását és piacra jutását 

elősegítő fejlesztések 

 

 

 

 

4.4. Támogatási kritériumok: 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg 

rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás 

benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki 

igazolás, banki ígérvény. 

- Vállalja nyilatkozat formájában megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy 

bemutatkozó anyagot a fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való 

4.3. HVS intézkedés leírása: Tiszazugi LEADER HACS településein Helyi Termékek 

feldolgozását és piacra jutását, értékesítését elősegítő tevékenységek, építési 

tevékenységek, kapcsolódó eszközök beszerzése, kapcsolódó marketingtevékenység és 

rendezvények tartása 
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megjelenítés céljából. (Írásos bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt napot tart vagy bemutató 

foglalkozást gyermekek vagy érdeklődő csoportok részére a támogatásban megvalósított 

fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu 

honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő 

megvalósítása estén legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét 

követő 12 hónapon belül. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, 

fejlesztéseket támogatási határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. 

december 31.-ig pénzügyileg elszámol. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-  Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi/HACS térségi vállalkozásokkal valósítja meg a 

beruházás egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett 

előszerződést készít. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett település saját rendezvényén megjelenik a Helyi 

termékével és közösségi munka keretében népszerűsíti azt, melyet a települési 

Önkormányzattal együttműködés keretében valósít meg. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

Helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott 

megtermelt, előállított termék. 

 

 

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

X Vállalkozásfejlesztés 

X Közösségi célú fejlesztés 
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4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:       200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg:                              20 000 000 Ft  

 

 

4.7. Ügyfélkör: 

- egyéni vállalkozó 

- székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet 

- működő mikro-, kis- és középvállalkozás 

- induló mikro-, kis- és középvállalkozás 

- települési önkormányzat 

 - települési nemzetiségi önkormányzat 

- lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő  

 

4.8. Támogatható települések köre: 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Nagyrév, Martfű, Öcsöd, Kunszentmárton, Szelevény, 

Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszasas 

 

4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- Üzleti terv formanyomtatványon. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu 

honlapon) 

- NAV igazolás köztartozás mentességről.  

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg 

rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás 

benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki 

igazolás, banki ígérvény. 

- Építési beruházások esetén építési tervdokumentáció, érintett helyrajzi számra vonatkozó 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lap. 

- A polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű 

http://www.tiszazugleader.eu/
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magánokiratot arról, hogy az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő 

eszközbeszerzésre irányuló beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési 

kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van. 

- Nyilatkozat bemutatkozó anyag elkészítéséről, a LEADER HACS honlapján való 

megjelenítés érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat megvalósítást követően vagy nyílt nap vagy bemutató foglalkozás tartásáról 

támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat HVS személyes konzultációról. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket a támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig 

pénzügyileg elszámol.  (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Együttműködési megállapodás, előszerződéssel helyi/HACS térségi vállalkozásokkal. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Őstermelő esetén őstermelői igazolvány egyszerű másolata. 

- Együttműködési megállapodás és nyilatkozat helyi termék piacra jutásának elősegítése 

érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 
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PROJEKT ADATLAP 

 

A Tiszazugi LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

4. számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Tiszazugi HACS térség Helyi Termelőinek a helyi termék feldolgozását és 

piacra jutását elősegítő fejlesztések 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Tiszazugi HACS térség Helyi Termelőinek a helyi termék feldolgozását és 

piacra jutását elősegítő fejlesztések 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 
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2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

 

2.2. HVS cél megjelölése: 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter) 

 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

2.9. A projekt besorolása:  

 I. ÚMVP intézkedés (Versenyképesség (411), Környezetgazdálkodás (412),Életminőség (413)  
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 II. Gazdaságfejlesztés vagy Szolgáltatásfejlesztés  

 

 III. Vállalkozási vagy közösségi (az ügyfél típusa határozza meg) Abban az esetben, ha egy intézkedés 

vállalkozásfejlesztés, illetve közösségi célú fejlesztés keretében is megvalósítható, az intézkedésnél meg kell 
jeleníteni.  

 

 

3. Ügyfél vállalásai: aláírással az alábbiakat elfogadja: 

 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg rendelkezésre 

állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki igazolás, banki 

ígérvény. 

- Vállalja nyilatkozat formájában megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy bemutatkozó anyagot a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából. (Írásos bemutató 

anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt napot tart vagy bemutató foglalkozást 

gyermekek vagy érdeklődő csoportok részére a támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása estén 

legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, 

rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig pénzügyileg elszámol. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-  Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi/HACS térségi vállalkozásokkal valósítja meg a beruházás 

egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett előszerződést készít. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett település saját rendezvényén megjelenik a Helyi termékével és 

közösségi munka keretében népszerűsíti azt, melyet a települési Önkormányzattal együttműködés keretében 

valósít meg. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

Helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított 

termék. 
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Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

 

 

Dátum:       

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a  

Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 

 

5. számú HVS Intézkedés 

5.1. HVS intézkedés megnevezése:  Települési önkormányzatok és nonprofit 

szervezetek részére az életminőség, a 

településkép és a közbiztonság javítására 

szolgáló fejlesztések 

 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Települési önkormányzatok és nonprofit 

szervezetek részére az életminőség, a 

településkép és a közbiztonság javítására 

szolgáló fejlesztések 

 

 

5.4. Támogatási kritériumok: 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg 

rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás 

benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki 

igazolás, banki ígérvény. 

5.3. HVS intézkedés leírása: Települési önkormányzatok és nonprofit szervezetek az 

életminőség, a településkép és a közbiztonság javítása érdekében az építési tevékenységre 

és a helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez kapcsolódó eszköz, 

eszközrendszerek beszerzésére. 
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- Vállalja nyilatkozat formájában megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy 

bemutatkozó anyagot a fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való 

megjelenítés céljából. (Írásos bemutató anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt napot tart vagy bemutató 

foglalkozást érdeklődő csoportok részére a támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása 

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

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő 

megvalósítása estén legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést 

erősítő személyes konzultáción, rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét 

követő 12 hónapon belül. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, 

fejlesztéseket támogatási határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. 

december 31.-ig pénzügyileg elszámol. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-  Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi/HACS térségi vállalkozásokkal valósítja meg a 

beruházás egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett 

előszerződést készít. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Térfigyelő és biztonsági rendszerek telepítése esetén az illetékes Rendőrkapitányság előzetes 

hozzájárulása szükséges, nyilatkozat formájában. 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

X Közösségi célú fejlesztés 

 

5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 

Minimum támogatási összeg:       200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg:                              10 000 000 Ft  
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5.7. Ügyfélkör: 

- székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet 

- települési önkormányzat 

 - települési nemzetiségi önkormányzat 

 

 

5.8. Támogatható települések köre: 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Nagyrév, Martfű, Öcsöd, Kunszentmárton, Szelevény, 

Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszasas 

 

5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- NAV igazolás köztartozás mentességről.  

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg 

rendelkezésre állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás 

benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki 

igazolás, banki ígérvény. 

- Építési beruházások esetén építési tervdokumentáció, érintett helyrajzi számra vonatkozó 30 

napnál nem régebbi tulajdoni lap. 

- a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratot arról, hogy az ügyfél jogosult az építési beruházást, illetve a beépítésre kerülő 

eszközbeszerzésre irányuló beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési 

kötelezettség lejártáig használni, ha az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van. 

- Nyilatkozat bemutatkozó anyag elkészítéséről, a LEADER HACS honlapján való 

megjelenítés érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat megvalósítást követően vagy nyílt nap vagy bemutató foglalkozás tartásáról 

támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Nyilatkozat HVS személyes konzultációról. (Letölthető formanyomtatvány a 

www.tiszazugleader.eu honlapon) 

http://www.tiszazugleader.eu/
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- Nyilatkozat, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket a támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig 

pénzügyileg elszámol.  (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Együttműködési megállapodás, előszerződéssel helyi/HACS térségi vállalkozásokkal. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Rendőrkapitányság előzetes hozzájárulása nyilatkozat formájában. (Rendőrkapitányság saját 

nyomtatványa szükséges) 

 

 

http://www.tiszazugleader.eu/
http://www.tiszazugleader.eu/
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PROJEKT ADATLAP 

 

A Tiszazugi LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

5. számú intézkedés: 

HVS intézkedés megnevezése: Települési önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére az életminőség, 

a településkép és a közbiztonság javítására szolgáló fejlesztések 

Kapcsolódó HVS célkitűzés: Települési önkormányzatok és nonprofit szervezetek részére az életminőség, a 

településkép és a közbiztonság javítására szolgáló fejlesztések 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

1.1. Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 
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2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

 

2.2. HVS cél megjelölése: 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: 

 

2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

építés 

gépbeszerzés 

eszközbeszerzés 

rendezvény előkészítése és megvalósítása 

képzés előkészítése és megvalósítása 

tanulmánykészítés 

marketing 

   egyéb 

 

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

 

 

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter) 

 

 

 

2.8.Költségvetés 

 

A projekt teljes tervezett költsége :         ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

2.9. A projekt besorolása:  

 I. ÚMVP intézkedés (Versenyképesség (411), Környezetgazdálkodás (412),Életminőség (413)  
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 II. Gazdaságfejlesztés vagy Szolgáltatásfejlesztés  

 

 III. Vállalkozási vagy közösségi (az ügyfél típusa határozza meg) Abban az esetben, ha egy intézkedés 

vállalkozásfejlesztés, illetve közösségi célú fejlesztés keretében is megvalósítható, az intézkedésnél meg kell 
jeleníteni.  

 

 

3. Ügyfél vállalásai: aláírással az alábbiakat elfogadja: 

 

- A Projekt adatlapon feltüntetett, a projekt megvalósításához igényelt nettó támogatási összeg rendelkezésre 

állás alátámasztását szolgáló hiteles banki kivonat vagy banki igazolás benyújtása az alábbiak szerint: 

- Az igényelt nettó támogatási összeg minimum 25%-ról szóló banki kivonat vagy banki igazolás, banki 

ígérvény. 

- Vállalja nyilatkozat formájában megvalósítást követő 1 hónapon belül elkészít egy bemutatkozó anyagot a 

fejlesztésről, melyet eljuttat a LEADER HACS-hoz a honlapon való megjelenítés céljából. (Írásos bemutató 

anyag minimum 10 képpel dokumentálva.) (Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja, hogy a megvalósítást követően vagy legalább 1 nyílt napot tart vagy bemutató foglalkozást 

érdeklődő csoportok részére a támogatásban megvalósított fejlesztés bemutatása érdekében. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a projekt LEADER támogatással történő megvalósítása estén 

legalább 1 alkalommal részt vesz HVS - el kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, 

rendezvényen a jogerős támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Vállalja nyilatkozat formájában, hogy a támogatási kérelemében leírt fejlesztést, fejlesztéseket támogatási 

határozat kézhezvételét követően megvalósítja és legkésőbb 2015. december 31.-ig pénzügyileg elszámol. 

(Letölthető formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

-  Vállalja, hogy építési beruházás esetén helyi/HACS térségi vállalkozásokkal valósítja meg a beruházás 

egészét vagy egy részét, melyről együttműködés megállapodásba illesztett előszerződést készít. (Letölthető 

formanyomtatvány a www.tiszazugleader.eu honlapon) 

- Térfigyelő és biztonsági rendszerek telepítése esetén az illetékes Rendőrkapitányság előzetes hozzájárulása 

szükséges, nyilatkozat formájában. 
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Képviselő neve:       

 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

 

 

Dátum:       

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul 
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