
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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-Tájékoztatás a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program 

szerint módosult a Tiszazugi LEADER HACS területi 

lefedettsége,  

- Elindult a 2014-2020-as időszak konkrét tervezési 

folyamata 
 

Tájékoztatásul : a Tiszaugi LEADER Egyesület Munkaszervezete július 22.-én 

felkérést kapott, hogy vizsgálja felül a jogosultsági köréle tartozó települések 

listáját, ugyanis az akkor még csak elfogadásra benyújtott VP –ben több 

módosítást is történt.  

Definiálták a „Vidéki térség” fogalmát az alábbiak szerint: 

"Vidéki térség: vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása 

szempontjából az a település, ahol a közigazgatási jogállástól (város /vidék) 

függetlenül: 

- a népesség 10 000 főnél kevesebb 

- 10 000 főnél nagyobb lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei 

- nem jogosult a fenti ellenére sem: Budapest és budapesti agglomeráció tartozó 

települések." 

 

Ennek értelmében Tiszaföldvár belekerült az 1. számú mellékletbe, mely a 10 

000 főnél nagyobb lakossággal rendelkező tanyás települések külterületeit érinti. 

Így jogosulttá vált Tiszaföldvár külterülettel a LEADER forrás igénybe vételére. 

Tiszaföldvár Város tagfelvétele megtörtént a Tiszazugi LEADER Egyesület 

tagjai közé, a szükséges dokumentumok a Irányító Hatóság felé megküldésre 

kerültek.  

 

Módosult a Vidékfejlesztési Program, azon belül a LEADER-t is tartalmazó, 

vidékfejlesztést érintő 6. prioritás, mely szerint: azon települések jogosultak 

támogatásra, amelyek vidéki térségben találhatóak. 



 
 

A Tiszazugi LEADER Egyesület 11 település helyett 12 településsel indul a 

2014-2020-as fejlesztési konkrét tervezési folyamatának. Hamarosan elkezdődik 

a HFS, vagyis a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezése, immár a 12 település 

figyelembe vételével. Az Irányító Hatóság felhívására várnak az ország Helyi 

Akciócsoportjai, hogy a megfelelő, elvárt formában elkészíthessék azt a 

Stratégiát, amelyre az elkövetkező évek pályázati kerülnek majd kiírásra. Sajnos 

az előző 2007-2013-as időszakhoz képest jóval kevesebb fejlesztési forrás került 

a térségünkbe, így sokkal fontosabb lesz az igazán célirányos fejlesztési célok 

meghatározása. 

 

A következő fejlesztési időszak gördülékeny munkafolyamatának biztosításához 

elengedhetetlen a megfelelő informatikai, infrastrukturális feltételek megléte. 

A Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezet megkezdte a 2014-2020-as 

időszakra szükségessé vált informatikai eszközök beszerzését. Az 2007-ben 

beszerzett eszközök az elmúlt 8évben teljes mértékben leamortizálódtak, ezek 

cseréje feltétlenül fontos feladat. 

 

A tervezési folyamatról, a megtartandó fórumokról illetve az aktualitásokról 

bővebb információ megtalálható továbbra is a : www.tiszazug.leader.eu 

 

 

Tiszazugi LEADER Egyesület  

          Munkaszervezete 

http://www.tiszazug.leader.eu/

