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A Tiszazugi- Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. a 

következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként 
 

 

Összefogás a Tiszazug turisztikai fejlődéséért, a HACS települések együttes 

összefogásával 

Célterület azonosító: 1 021 686 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejődése 

szempontjából fontos.  

 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: Együttműködési megállapodás 

 

2. Alulról építkező megközelítés: 

Kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági 

igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

Ellenőrzése: Projekt leíró dokumentum 

 

3. Innováció: 

A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti 

települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy 

szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt.  

Ellenőrzése: Projekt leíró dokumentum 

 

4. Integrált és ágazatközi fellépések: 

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a 

térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi 

igényt elégít ki.  

 

A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített örökségi 

értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

Ellenőrzése: Projekt leíró dokumentum 

 

5. Hálózatépítés és együttműködés: 

A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.  

 

A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés. 

Ellenőrzése: Projekt leíró dokumentum, együttműködési megállapodás 
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A Tiszazugi- LEADER HACS térségében vállalkozások versenyképességének ösztönzése 

Célterület azonosító: 1 025 529 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: Együttműködési megállapodás 

 

2. Alulról építkező megközelítés: 

A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén 

legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzés: Ügyfél nyilatkozat alapján 

 

3. Innováció: 

A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a természeti 

erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve. 

Ellenőrzés: Műszaki leírás 

 

4. Integrált és ágazatközi fellépések: 

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a 

térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi 

igényt elégít ki.  

Ellenőrzés: Projekt leíró dokumentum. 

 

 

Helyi termék előállításához kapcsolódó eszközbeszerzés 

Célterület azonosító: 1 025 536 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.  

Ellenőrzése: Együttműködési megállapodás  

 

2. Alulról építkező megközelítés: 

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági 

igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

Ellenőrzés: Kérelem projekt leíró része, együttműködési megállapodás 

 

3. Innováció: 

A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti 

települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy 

szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt.  

 

A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek, 

alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni. 

Ellenőrzés: Kérelem projekt leíró része 
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4. Integrált és ágazatközi fellépések: 

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a 

térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi 

igényt elégít ki.  

Ellenőrzés: Kérelem projekt leíró része 

 

5. Hálózatépítés és együttműködés: 

A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.  

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás. 

 

 

Helyi igényeken alapuló szakmai kompetenciákat fejlesztő képzések lebonyolítása a 

térség pozitívabb idegenforgalmi megítélése érdekében 

Célterület azonosító: 1 025 543 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejődése 

szempontjából fontos.  

 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzés: Kérelem 

 

2. Alulról építkező megközelítés: 

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági 

igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

Ellenőrzés: Projekt leíró dokumentum, HVS 

 

3. Innováció: 

A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti 

települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy 

szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt.  

Ellenőrzés: Projekt leíró dokumentum. 

 

4. Integrált és ágazatközi fellépések: 

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a 

térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi 

igényt elégít ki.  

Ellenőrzés: Projekt leíró dokumentum. 
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Hagyományőrző és hagyományt teremtő helyi sajátosságok  

bemutatását szolgáló rendezvények 

Célterület azonosító: 1 025 567 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 

 

2. Alulról építkező megközelítés: 

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági 

igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

Ellenőrzés: Kérelem projekt leíró része 

 

 

3. Köz- és magánszféra partnersége: 

A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel 

szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során 

építi ki. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 

 

4. Integrált és ágazatközi fellépések: 

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a 

térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi 

igényt elégít ki.  

Ellenőrzés: Kérelem projekt leíró része 

 

5. Hálózatépítés és együttműködés: 

A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.  

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 

 

 

Nyári iskolaszüneti időszakban általános iskolás gyermekek  

foglalkoztatása és felügyelete 

Célterület azonosító: 1 025 574 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 
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2. Alulról építkező megközelítés: 

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági 

igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

Ellenőrzés: Kérelem projekt leíró része 

 

3. Köz- és magánszféra partnersége: 

A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel 

szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során 

építi ki. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás. 

 

4. Integrált és ágazatközi fellépések: 

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a 

térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi 

igényt elégít ki.  

Ellenőrzés: Kérelem projekt leíró része 

 

5. Hálózatépítés és együttműködés: 

A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 

 

 

Pályaorientációs tanácsadás pályaválasztás előtt álló fiatalok szakma választása, 

munkanélküliek munkához segítése 

Célterület azonosító: 1 025 581 

 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 

 

2. Alulról építkező megközelítés: 

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági 

igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

Ellenőrzés: Projekt leíró dokumentum 

 

3. Köz- és magánszféra partnersége: 

A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel 

szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során 

építi ki. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 
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4. Integrált és ágazatközi fellépések: 

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a 

térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi 

igényt elégít ki.  

Ellenőrzés: Projekt leíró dokumentum. 

 

5. Hálózatépítés és együttműködés: 

A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 

 

 

Tiszazugi lakosság egészséges életmódra nevelése hagyományos termékekkel. 

Célterület azonosító: 1 025 659 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 

 

2. Köz- és magánszféra partnersége: 

A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel 

szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során 

építi ki. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás 

 

3. Innováció: 

A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti 

települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy 

szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt.  

Ellenőrzés: Projekt leíró dokumentum. 

 

4. Hálózatépítés és együttműködés: 

A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.  

 

A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés. 

Ellenőrzés: Együttműködési megállapodás. 
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A Tiszazugi- LEADER HACS területén információs táblák beszerzése, kihelyezése 

Célterület azonosító: 1 025 642 

 

1. Terület alapú megközelítés: 

A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések 

vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös 

hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések fejődése 

szempontjából fontos.  

 

A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: Kérelem 

 

2. Alulról építkező megközelítés: 

A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi vagy 

gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy gazdasági 

igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.  

Ellenőrzése: Projekt leíró dokumentum 

 

3. Innováció: 

A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti 

települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket, vagy 

szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között szerepelt.  

Ellenőrzése: Projekt leíró dokumentum 

 

 

4. Integrált és ágazatközi fellépések: 

A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és a 

térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi 

igényt elégít ki.  

 

A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített örökségi 

értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez. 

Ellenőrzése: Projekt leíró dokumentum 

 

5. Hálózatépítés és együttműködés: 

A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.  

 

A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli 

együttműködést a jogosult településeken belül. 

 

A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés. 

Ellenőrzése: Projekt leíró dokumentum 


