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A Bakony és Balaton keleti Kauja Közhasznú Egyesület közgyűlése úgy dönt, hogy a megjelenő pályázati 
felhívásokkal való összhang megteremtése érdekében a HFS alábi módosításait jóváhagyja: 
1. 6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása című fejezet az alábbiak szerint 

egészül ki: 

… 

A helyi minősítési rendszerhez való csatlakozás ösztönzésével segítjük és támogatjuk a gazdaság szereplőit, 
hogy a piaci megjelenésük erősítésével a vásárlói elégedettség növekedjen. 

A HACS animációs tevékenysége keretében a térségben szakmai és szabadidős rendezvényeket szervez, 
térségen kívül szakmai továbbképzéseken, szakmai és szabadidős rendezvényeken vesz részt. 

Kiemelt figyelmet fordít az egyesület a HFS megvalósítása során a releváns kiállításokon, fórumokon való 
megjelenésre, mint az OMÉK, Bakony Expo, agrár expo-k az országban több helyen, Utazás kiállítás, 
Construma stb. 

A rendezvényeken népszerűsíti a HACS szakmai programját, bemutatja a célokat és eredményeket, valamint 
megjelenési lehetőséget biztosít a tagszervezetei számára. 

A fókuszcsoportos megbeszélések során alakult ki az az álláspont, … 

2. 8. Cselekvési terv rész az alábbiak szerint módosul: 

8.1 Az intézkedések leírása 
1. INTÉZKEDÉS 
 
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

a. minősítési rendszerben együttműködő szolgáltató mikrovállalkozások támogatása, 
1. ügyfél elégedettséget növelő, piaci pozíciót erősítő, munkavégzést 

megkönnyítő intézkedések (legalább egy kötelező): 
a. munkakörnyezet javítását, munkavégzés hatékonyságát segítő 

épület kialakítása, fejlesztése, felújítása, ingatlanvásárlás 
b. munkavégzés hatékonyságát segítő eszközbeszerzés, 
c. informatikai fejlesztés, 
d. saját honlap vagy telefonos applikáció fejlesztése, 
e. a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények, 

bemutató programok szervezése 
f. marketing tevékenység 
g. kiegészítő tevékenységek: kötelező nyilvánosság biztosítása, 

projektelőkészítés és projektmenedzsment. 
 

6. A jogosultak köre:  
a. mikrovállalkozások a GFO’2017 osztályozás szerinti alábbi gazdasági szervezetek: 

113 Korlátolt felelősségű társaság 
117 Betéti társaság 
121 Szociális szövetkezet 
231 Egyéni vállalkozó 
233 Adószámmal rendelkező magánszemélyek közül az mezőgazdasági őstermelő 
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
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melyek teljesítik az alábbi alapkritériumok mindegyikét: 
a) Rendelkezik a Bakony és Balaton KKKE elnökségének projektötlet javaslatot támogató 
határozatával. 
b) Legalább 24 hónappal a kérelem benyújtását megelőzően már gazdasági tevékenységet 
végezett a térségben és ezáltal székhellyel, vagy telephellyel, adószámmal rendelkező 
magánszemély esetén állandó lakhellyel rendelkezett, valamint rendelkezik két lezárt üzleti 
évvel. (az első értékelési szakasz tekintetében 2015-2016, a további szakaszok esetén 2016-
2017) 
c) Adószámmal rendelkező magánszemély esetén kizárólag az őstermelő támogatható. 
d) Amennyiben helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett, akkor helyi iparűzési adójának 
legalább 50%-át a HACS térségében fizette meg az utolsó lezárt üzleti évben meg, és ezt 
vállalja a fenntartási időszakra is. 
e)Egy ügyfél a programozási időszak alatt egy kérelmet nyújthat be. 
Törlésre kerül: 
legalább 24 hónappal a kérelem benyújtását megelőzően a térségben székhellyel, vagy 
telephellyel, adószámmal rendelkező magánszemély esetén lakhellyel, tartózkodási hellyel 
rendelkezett; 
amennyiben helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett, akkor helyi iparűzési adójának 
legalább 50%-át a HACS térségében fizette meg az utolsó lezárt üzleti évben meg, és ezt 
vállalja a fenntartási időszakra is, 
Egy ügyfél a programozási időszak alatt egy kérelmet nyújthat be. 
… 
 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  
Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz: 

a) Vállalja, hogy a projektterv végrehajtását a támogatási döntést megszületését követő max. 4 
hónapon belül megkezdi; 
b) Vállalja, hogy a projekt zárására statisztikai átlaglétszámát a benyújtás évét megelőző lezárt 
üzleti évhez viszonyítva legalább 0,25 (egynegyed) fővel növeli; 
c) Legkésőbb a támogatási döntéstől számított 4 hónapon belül kezdeményezi taggá válását az 
Érték és Minőség közösségi marketing program megújított minősítési rendszerében, és vállalja, 
hogy a fenntartási időszak végéig ott tagként együttműködik;  
A feltételek részletes bemutatása: http://www.ertekesminoseg.hu/Aktualitasok/2017-06-
19/Vallalkozasfejlesztesi-intezkedeshez-tartozo-kotelezo-vallalasrol-szolo-tajekoztato   
valamint a http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-
10-25/1-szamu-intezkedes  oldalakon megtalálható. 
d) Vállalja, hogy legalább egy fővel részt vesz a tudásátadó programokon, legalább 3 alkalommal a 
projektmegkezdésétől számított 18 hónapon belül; 
e) A támogatott projekt működtetése során (üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől) legalább 
az alábbi LEADER alapelveknek teljesülniük kell: 

• alulról felfelé építkező megközelítés 
• helyi partnerségek közötti hálózatépítés 

f)  Amennyiben helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett, akkor helyi iparűzési adójának legalább 
50%-át a HACS térségében fizette meg az utolsó lezárt üzleti évben, és ezt vállalja a fenntartási 
időszakra is. 
g) Rendelkezik a Bakony és Balaton KKKE elnökségének projekt ötlet javaslatot támogató 
határozatával. 
 
Törlésre kerül: 
vállalja, hogy a projektterv végrehajtását a támogatási döntést megszületését követő max. 4 
hónapon belül megkezdi; 

http://www.ertekesminoseg.hu/Aktualitasok/2017-06-19/Vallalkozasfejlesztesi-intezkedeshez-tartozo-kotelezo-vallalasrol-szolo-tajekoztato
http://www.ertekesminoseg.hu/Aktualitasok/2017-06-19/Vallalkozasfejlesztesi-intezkedeshez-tartozo-kotelezo-vallalasrol-szolo-tajekoztato
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/1-szamu-intezkedes
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/1-szamu-intezkedes
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o vállalja, hogy a projekt zárására statisztikai átlaglétszámát a benyújtás évét megelőző lezárt 
üzleti évhez viszonyítva legalább ¼ fővel növeli; 

o legkésőbb a támogatási döntéstől számított 4 hónapon belül kezdeményezi taggá válását az 
„Érték és Minőség” közösségi marketing programban új minősítési rendszerében és vállalja, 
hogy a fenntartási időszak végéig ott tagként együttműködik; 

o vállalja, hogy legalább egy fővel részt vesz a tudásátadó programokon, legalább 3 alkalommal 
a projektmegkezdésétől számított 18 hónapon belül; 

o A támogatott projekt működtetése során (üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől) legalább 
az alábbi LEADER alapelveknek teljesülniük kell 

o alulról felfelé építkező megközelítés 
o helyi partnerségek közötti hálózatépítés 

 
A feltételek részletes bemutatása: http://www.ertekesminoseg.hu/Aktualitasok/2017-06-
19/Vallalkozasfejlesztesi-intezkedeshez-tartozo-kotelezo-vallalasrol-szolo-tajekoztato 
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-felhivasok/2017-10-25/1-
szamu-intezkedes 
 
További értékelési szempontok  
 
Törlésre kerül: 
(A pontozási rendszer és a projektterv sablon az intézkedésre vonatkozó konkrét  pályázati felhívásban 
kerülnek részletesen meghatározásra) 

a. Tervezett fejlesztés megalapozottsága 
b. gazdaságfejlesztő hatás 
c. innovatív tartalom 
d. esélyegyenlőségi és környezeti szempontok 
e. közösségfejlesztő hatás 
f. társadalmi, közösségi szerepvállalás 
 

Sorszám Tartalmi értékelési szempont megnevezése Szempontra adható 
maximális pontszám 

1 I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, LEADER alapelvek 
 

15 
2 II.1. A támogatási összeg felhasználása elsősorban beruházásra irányul. 10 
3 II.2. Közvetlenül jövedelmet teremtő termék vagy szolgáltatás keletkezik. 

A terméket vagy szolgáltatást a pályázó egyértelműen megnevezi, 
összhangban a projekt költségvetésével. 5 

4 II.3.  Közvetve jelent jövedelmet más gazdasági szereplők számára (pl. 
beszállítók, vevők) 5 

5 II.4 Pénzügyi terv, költséghatékonyság: A bázisévet megelőző két év üzleti 
eredménye alapján a jövőbeni tervek megalapozottak, a beszerzési árak 

  
5 

6 II.5. A pályázó mérleg szerinti eredménye az utolsó két lezárt üzleti 
évben pozitív, kisadózó esetén bevétele elérte a 2,5 millió Ft-ot 5 

7 II.6. A projekt áltál létrehozott munkahelyek száma 10 
8 III.1. Tervez termék és/vagy szolgáltatás fejlesztéssel, és/vagy 

értékesítéssel innovációt 5 
9 IV.1. Főállásban foglalkoztat munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyt 5 
10 IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, 

szolgáltatások beszerzésénél - ezt megfelelően alátámasztja 5 
11 V.2. A projekt együttműködési partnerei 10 
12 VI.1 A benyújtást megelőző évben igazoltan közreműködött társadalmi 

szervezet működtetésében pénzügyi adománnyal vagy önkéntes munkával 10 

http://www.ertekesminoseg.hu/Aktualitasok/2017-06-19/Vallalkozasfejlesztesi-intezkedeshez-tartozo-kotelezo-vallalasrol-szolo-tajekoztato
http://www.ertekesminoseg.hu/Aktualitasok/2017-06-19/Vallalkozasfejlesztesi-intezkedeshez-tartozo-kotelezo-vallalasrol-szolo-tajekoztato


 
 

5 

13 VI.2. A kérelmező tagja olyan közösségi együttműködésnek, mely vidék 
és/vagy gazdaságfejlesztés területén tevékenykedik 10 

 Adható pontszám összesen 100 
 
Részletek: 4.1 mellékletben 
 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félévtől folyamatos a forráskeret kimerüléséig, 
de legkésőbb 2018. 12.31-ig. 

 
2. INTÉZKEDÉS  
 
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása alintézkedésenként:  

i. Beltéri és/vagy kültéri közösségi terek kialakítása, megújítása, zöldfelületek fejlesztése, 
infrastrukturális-, és eszközfejlesztése. 

ii. Helyi identitást és közösségi együttműködést erősítő programok megvalósítása. 
iii. Helyi identitást és közösségi együttműködést erősítő tevékenységek eszközellátottságának 

fejlesztése. 
iv. Helyi identitást és közösségi együttműködést erősítő tevékenységekhez kapcsolódó 

kommunikáció. Helyi értékek népszerűsítése és promóciója, hagyományok ápolása, 
honlapok készítése, fejlesztése, szoftverbeszerzés. 

v. Kapcsolódás a térség 2007-2013-as programidőszakban megkezdett fejlesztési 
programjaihoz, megvalósult projektjeihez. 

vi. megvalósításhoz kapcsolódó projekt-előkészítés és projektmenedzsment tevékenység. 
 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében olyan tevékenységek támogathatók, melyek 
a VP és a TOP beruházási típusú céljait kiegészítik, illetve más forrásból nem támogatottak. 
 
Nem vehető igénybe támogatás: 
• ingatlanvásárlás 
• olyan eszközbeszerzés, építés és rendezvény tevékenységhez, mely nem a helyi, belső 

közösségépítő kohéziót célozza, kizárólag egy szervezetre vagy egy célcsoportra irányul; 
• kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épület fejlesztése, 
• lakás célú ingatlan fejlesztése 
• képzés 
• tanulmány készítése 
• olyan felújítási, fejlesztési tevékenységhez, mely a 2007-2013-as vagy a VP 7.4.1 intézkedés 

keretében IKSZT kialakításába megvalósítható lett volna, vagy megvalósítható, 
• nem támogatható a fejlesztés az alábbi funkciókat magában foglaló létesítmények esetében:  

o könyvtár,  
o óvodai, bölcsődei ellátás;  
o alap- és középfokú, kulturális és művészeti oktatás;  
o közigazgatási funkciók;  
o egészségügyi ellátás;  
o szociális ellátás;  
o gyermek- és ifjúságvédelem;  
o professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák,  

• személygépjármű beszerzése 
• tanulmányút lebonyolítására 
• HACS területén kívül megvalósuló tevékenységre 
• kizárólag egy adott gazdasági társaság vagy szervezet érdekeit szolgáló, termékeit bemutató 

fejlesztés. 
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• l) olyan tevékenységre, amelyre a Bakony és Balaton KKKE által meghirdetett 3. számú 
intézkedésre támogatási kérelmet nyújtottak be. 

 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

a. Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz: 
i. vállalja, hogy legalább 2 együttműködő partnerrel valósítja meg a projektet, 

ii. legalább az alábbi két LEADER alapelv teljesülését biztosítja: 
1. alulról felfelé építkező megközelítés, 
2. a helyi partnerségek közötti hálózatépítés. 

iii. Kommunikációjában köteles a HACS logot használni. 
iv. Köteles legalább két hírt megjelentetni programjáról. 
v. vállalja, hogy a projektterv végrehajtását a támogatási döntést megszületését 

követő max. 4 hónapon belül megkezdi; 
vi.  529 Egyéb egyesület pályázó estén a fejlesztés helyéül szolgáló önkormányzat 

területén legalább a pályázat benyújtását megelőző 48 hónappal, székhellyel 
rendelkezett és rendelkezik a helyi önkormányzat képviselő testületének projektet 
támogató határozatával. 

vii. egy településről egy értékelési szakaszon belül maximum egy támogatási 
kérelem támogatható. 

b. További értékelési szempontok  
 
Törlésre kerül: 
(A pontozási rendszer és a projektterv sablon az intézkedésre vonatkozó konkrét pályázati felhívásban 
kerülnek részletesen meghatározásra) 
1. Tervezett fejlesztés megalapozottsága 
2. gazdaságfejlesztő hatás 
3. innovatív tartalom 
4. esélyegyenlőségi és környezeti szempontok 
5. közösségfejlesztő hatás 
6. társadalmi, közösségi szerepvállalás 

 
Sorszám Tartalmi értékelési szempont megnevezése Szempontra adható 

maximális pontszám 

1 
I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, LEADER alapelvek 
érvényesülése  20 

2 
II.1. A projekt kapcsolódik helyi termékek, szolgáltatások 
népszerűsítéséhez  10 

3  
III.1. Tervez-e projekt keretében a helyi közösség számára innovatív 
projektelemet  15 

4  
III.2. Pénzügyi terv, költséghatékonyság: a tervezett költségek 
realitása  10 

5 
IV.1. A projekt célcsoportjai között hátrányos helyzetű csoportok 
szerepelnek  

5 

6 
IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, 
alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél - ezt megfelelően 
alátámasztja 

5 

7 V.1. A projekt kommunikációs értéke 15 
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8 V.2. A projekt együttműködési partnerei 5 

9 V.3 A projekt célcsoportjai 5 

10 
VI.1. A kérelmező tagja olyan közösségi együttműködésnek, mely vidék 
és/vagy közösségfejlesztés területén tevékenykedik. 10 

 Adható pontszám összesen 100 

 
Részletek a 4.2 mellékletben 
 

7. Tervezett forrás:  
a. pályázható teljes keretösszeg 127.455.675 Ft 
b. támogatás aránya:  

i. GFO 321 helyi önkormányzat esetén 100% vissza nem térítendő támogatás 
ii. GFO 529 Egyéb egyesület estén 70% vissza nem térítendő támogatás 

Törlésre kerül: 
a projektméret korlátai: a 2. számú melléklet 2.1 pontban meghatározottak szerint 
településenként változó. 
c.  
d. a támogatás módja: standard eljárással nyújtott támogatás 
 

8. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  
• 2018. I. félévtől folyamatos a forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. 12.28-ig. 

 
3. INTÉZKEDÉS 

 
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

i. eszközbeszerzés helyi közösségi programok megvalósításához, színvonaluk 
növeléséhez kapcsolódóan, 

ii. építés, felújítás, infrastrukturális fejlesztés helyi közösségi programok 
megvalósulásának, színvonalának javítása érdekében, 

iii. helyi közösségépítő rendezvény szervezése, lebonyolítása, 
iv. tudásátadó programok szervezése, lebonyolítása, kötelezően megvalósítandó 

tevékenység. 
v. projektmegvalósításhoz kapcsolódó projekt-előkészítési és projektmenedzsment 

tevékenység 
 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés keretében olyan tevékenységek támogathatók, melyek 
a VP és a TOP beruházási típusú céljait kiegészítik, illetve más forrásból nem támogatottak. 
 
Nem vehető igénybe támogatás: 
• ingatlanvásárlásra 
• olyan eszközbeszerzés, építés és rendezvény tevékenységhez, mely nem a helyi, belső 

közösségépítő kohéziót célozza, kizárólag egy szervezetre vagy egy célcsoportra irányul; 
• kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épület fejlesztése, 
• lakás célú ingatlan fejlesztése 
• képzés 
• tanulmány készítése 
• olyan felújítási, fejlesztési tevékenységhez, mely a 2007-2013-as vagy a VP 7.4.1 intézkedés 

keretében IKSZT kialakításába megvalósítható lett volna, vagy megvalósítható, 
• nem támogatható a fejlesztés az alábbi funkciókat magában foglaló létesítmények esetében:  
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o könyvtár,  
o óvodai, bölcsődei ellátás;  
o alap- és középfokú, kulturális és művészeti oktatás;  
o közigazgatási funkciók;  
o egészségügyi ellátás;  
o szociális ellátás;  
o gyermek- és ifjúságvédelem;  
o professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák,  

• személygépjármű beszerzése 
Törlésre kerül: 
• tanulmányút 
• marketing 
• HACS területén kívül megvalósuló tevékenység 
• kizárólag egy adott gazdasági társaság vagy szervezet érdekeit szolgáló, termékeit bemutató 

fejlesztés. 
• TAO-ból támogatható sportfejlesztés, eszközbeszerzés, működés. 
• Olyan projektre, amelyre a 2. számú intézkedés keretében támogatási kérelmet nyújtanak be. 
 

6. A jogosultak köre:  
A fejlesztés helyéül szolgáló településen legalább 2014. január 1-től székhellyel rendelkező  
521 Sportegyesült 
529 egyéb egyesület. 
569 egyéb alapítvány 
561 közalapítvány 

 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

Sorszám Tartalmi értékelési szempont megnevezése Szempontra 
adható maximális 

pontszám 

1 
I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, LEADER 
alapelvek érvényesülése  20 

2 
II.1. A projekt kapcsolódik helyi termékek, szolgáltatások 
népszerűsítéséhez  10 

3  
III.1. Tervez-e projekt keretében a helyi közösség számára 
innovatív projektelemet  15 

4  
III.2. Pénzügyi terv, költséghatékonyság: a tervezett költségek 
realitása  10 

5 
IV.1. A projekt célcsoportjai között hátrányos helyzetű csoportok 
szerepelnek  

5 

6 
IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, 
alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél - ezt megfelelően 
alátámasztja 

5 

7 V.1. A projekt kommunikációs értéke 15 

8 V.2. A projekt együttműködési partnerei 5 

9 V.3 A projekt célcsoportjai 5 
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10 
VI.1. A kérelmező tagja olyan közösségi együttműködésnek, 
mely vidék és/vagy közösségfejlesztés területén tevékenykedik. 10 

 Adható pontszám összesen 100 

 
Részletek a 4.3 mellékletben 
 
Törlésre kerül: 
(A pontozási rendszer és a projektterv sablon az intézkedésre vonatkozó konkrét  pályázati felhívásban 
kerülnek részletesen meghatározásra) 

a. Tervezett fejlesztés megalapozottsága 
b. gazdaságfejlesztő hatás 
c. innovatív tartalom 
d. esélyegyenlőségi és környezeti szempontok 
e. közösségfejlesztő hatás 
f. társadalmi, közösségi szerepvállalás 

 
Egy szervezet egy alkalommal nyújthat be az intézkedésre támogatási kérelmet. 

 
8. Tervezett forrás:  

a. pályázható teljes keretösszeg 19.500.000 Ft 
b. támogatás aránya: 75% 
c. a projektméret korlátai: minimum 350.000 Ft, maximum 500.000 Ft pályázható 
d. a támogatás módja: standard eljárással 
 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  
• 2018. I. félévétől folyamatosan a forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2018. dec. 28-ig. 
 

10. Kimeneti indikátorok:  
a. A támogatott projektek száma: 39-55 db 
b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva:  

i. civil szervezet 39-55 db 
 
3. 8.3.1 Az Egyesület célja: az alábbiakkal egészül ki: 
- 
8.3.2. A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása és Helyi Akciócsoport működési és animációs 
tevékenységével kapcsolatos műszaki tartalom és eredmények:  
1. Munkaszervezet fenntartása a működési és animációs tevékenységek elvégzése érdekében, ennek 
eredményeképpen a vállalt infrastrukturális környezet kialakítja, és a feltételeket biztosítja. 
2. A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítése, valamint folyamatos fenntartása, 
beleértve projektirányítási képességeik fejlesztéséhez kapcsoló tevékenységeket, ennek érdekében évente 
minimum 3 alkalommal nyilvános fórum tartása. 
3. Hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok 
kidolgozása a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget, biztosítják, hogy a 
kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek 
adják. Ennek az elvárásnak megfelelően alakítja ki a HFS-ben a kiválasztási kritériumok listáját, valamint a 
Helyi Bíráló Bizottság tagságának összetételét;  
4. A műveletek kiválasztása során összhang biztosítása a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiával, e 
műveleteknek az adott stratégiai célkitűzések és célértékek eléréséhez való hozzájárulásuk szerinti 
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rangsorolása révén. Ennek az elvárásnak megfelelően alakítja ki a HFS-ben a kiválasztási kritériumok 
listáját, valamint jelenteti meg a helyi felhívásokat;  
5. A helyi felhívások vagy folyamatban lévő projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele, beleértve 
a kiválasztási kritériumok meghatározását. Ennek megfelelően a helyi felhívás tervezetére vonatkozóan 
egyeztetést folytat az Irányító Hatósággal, valamint a helyi felhívást megelőzően annak témájában 
tájékoztató fórumot tart;  
6. A helyi támogatási kérelmek befogadásához és értékeléséhez kapcsolódó tevékenységeket elvégzi, 
amelynek során a munkaszervezet tagjai, valamint megbízott munkatársak a kérelmek iktatását, valamint 
a kérelmek előzetes jogosultság-ellenőrzését és tartalmi értékelését ellátják;  
7. A közösségvezérelt HFS és a támogatott műveletek végrehajtásának monitoringjához, és az adott 
stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek elvégzésének biztosítása, amelyhez kapcsolódóan 
negyedéves, valamint éves beszámolót készít a Támogató számára.  
8. A helyi szereplők animációjával kapcsolatos tevékenységek ellátása, ennek érdekében évente minimum 
egy alkalommal fórumot, valamint szakmai és szabadidő hasznos eltöltését biztosító rendezvényeket tart. 
 
A HFS megvalósítása keretében az Egyesület, mint LEADER HACS címbirtokos felelős:  
1. a HFS-nek a támogató intézményrendszer által meghatározott formai és tartalmi elvárások szerinti 
megvalósításáért, szükség esetén módosítási javaslat előkészítéséért;  
2. A helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével kialakított, a helyi környezet 
versenyképességeire, a hálózatépítésre, a helyi együttműködésre alapozott HFS menedzseléséért;  
3. mindezen tevékenységek ellátását segítő, szakmailag felkészült munkaszervezet létrehozásáért, 
kijelöléséért. 
4. A HFS megvalósítása és a HACS egyéb feladatainak ellátása érdekében munkaszervezet üzemeltetéséért 
és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek biztosításáért 2020. december 31-ig. 
5. A helyi szereplők fejlesztési és végrehajtási kapacitásainak kiépítéséért, beleértve projektirányítási 
képességeik fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek megvalósítását. 
6. A HBB létrehozásáért és működtetéséért. 
7. A helyi felhívások előkészítéséért, valamint közzétételéért, beleértve a HFS-ben meghatározott 
kiválasztási kritériumok alkalmazását, valamint olyan kiválasztási eljárás alkalmazásáért, amely biztosítja 
a projektek hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztását. 
8. A helyi támogatási kérelmek befogadásához és tartalmi értékeléséhez kapcsolódó tevékenységek 
elvégzéséért, valamint a HBB döntési javaslata alapján támogató, vagy elutasító döntési javaslat 
elkészítéséért és a támogatást igénylő tájékoztatásáért. 
9. A projektek kiválasztásáért és a támogatás összegének rögzítéséért, továbbá a jóváhagyás előtt a 
javaslatok benyújtásáért az IH-hoz a támogathatóság jogosultsági ellenőrzése céljából. 
10. A projektek kiválasztása során az összeférhetetlenség elkerüléséért, annak figyelembevételével, hogy a 
kiválasztási döntések során a szavazatok több mint 50 %-át állami szervnek nem minősülő tagok adják. 
11. A közösségvezérelt HFS és a támogatott projektek végrehajtásának monitoringjáért és az adott 
stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési tevékenységek elvégzéséért.  
12. A kommunikációs kötelezettségeit a mindenkor hatályos Vidékfejlesztési Program 2014-2020 
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató - „VP KTK 2020” c. dokumentum szerint teljesíti, 
emellett megjelenéseivel népszerűsíti a Vidékfejlesztési Programot, a Helyi Fejlesztési Stratégiáját. 
 
Az Irányító Hatósággal kötött Együttműködési Megállapodás keretében az Egyesület, mint LEADER 
címbirtokos vállalja, hogy: 
1. fenti 1-12 pontban meghatározott feladatokat ellátja. 
2. Az IH által jóváhagyott HFS megvalósítására a 2014-2020 közötti tervezési időszakban a HACS 
356955675,-Ft, azaz háromszázötvenhatmillió-kilencszázötvenötezer-hatszázhetvenöt forint vissza nem 
térítendő támogatási keretösszeg felett rendelkezik.  
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A HACS a HFS megvalósítására jóváhagyott forráskeret felhasználásánál köteles a Vidékfejlesztési 
Programban megfogalmazott szabályra figyelemmel lenni, mely szerint: „VP.-8.2.18.3.2.8. A helyi 
közösségek hátrányos megkülönböztetéstől mentes és kiegyenlített lehetőségeinek biztosítása érdekében 
egy településen felhasználható forrás a Program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HFS 
keretösszegének 20%-át”. Emellett köteles biztosítani a szférák forráshoz jutásának esélyegyenlőségét is, 
mely szabályok érvényesítésére belső eljárásrendet dolgoz ki. 
3. A HACS által felhasználható legmagasabb működési és animációs költség 68366423,-Ft, amelynek 
részletes szabályai a Támogatói Okiratban kerültek rögzítésre. 
 
4. a HFS megvalósítása, valamint a működési és animációs tevékenységek kapcsán felmerülő 
számszerűsített vállalásokat a HFS-ben, a Támogatói Okiratban és a és Együttműködési Megállapodásban 
rögzítettek szerint teljesíti;  

 
A pályázatok kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatali folyamat 
 
3. MELLÉKLETEK az alábbiak szerint módosulnak: 
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
1.1  

 
TEÁOR 2008  gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA 

alapján NEM támogatott tevékenységek: 

 
A NEMZETGAZDASÁGI ÁG – MEZŐGAZDASÁG, ERŐGAZDÁLKODÁS HALÁSZAT teljes egészében 
B. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS teljes egészében 
D. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS teljes 
egészében 
E. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, 
SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS teljes egészében 
F. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – ÉPÍTŐIPAR teljes egészében 
G. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS  
        
 45       
 45.1    Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása  
 Gépjármű-kereskedelem     
     45.11  Személygépjármű-, könnyűgépjármű-

kereskedelme 
     45.19  Egyéb gépjármű-kereskedelme 
Törlésre kerül  45.2    Gépjárműjavítás, karbantartás 

   45.20  Gépjárműjavítás, karbantartás[FF1] 
   45.3    Gépjárműalkatrész-kereskedelem 
     45.31  Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem 
     45.32  Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem 
   45.4    Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, 

javítása 
     45.40  Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, 

javítása 
 46       
 46.1    Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)  
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 Ügynöki nagykereskedelem     
     46.11  Mezőgazdasági termék ügynöki 

nagykereskedelme 
     46.12  Alapanyag, üzemanyag ügynöki 

nagykereskedelme 
     46.13  Fa-, építési anyag ügynöki 

nagykereskedelme 
     46.14  Gép, hajó, repülőgép ügynöki 

nagykereskedelme 
     46.15  Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki 

nagykereskedelme 
     46.16  Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki 

nagykereskedelme 
     46.17  Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki 

nagykereskedelme 
     46.18  Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 
     46.19  Vegyes termékkörű ügynöki 

nagykereskedelem 
   46.2    Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat 

nagykereskedelme 
     46.21  Gabona-, dohány-, vetőmag-, takarmány-

nagykereskedelme 
     46.22  Dísznövény nagykereskedelme 
     46.23  Élőállat nagykereskedelme 
     46.24  Bőr nagykereskedelme 
   46.3    Élelmiszer, ital, dohányáru 

nagykereskedelme 
     46.31  Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 
     46.32  Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 
     46.33  Tejtermék, tojás, zsiradék 

nagykereskedelme 
     46.34  Ital nagykereskedelme 
     46.35  Dohányáru nagykereskedelme 
     46.36  Cukor, édesség, nagykereskedelme 
     46.37  Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-

nagykereskedelem 
     46.38  Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 
     46.39  Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 

nagykereskedelme 
   46.4    Háztartási cikk nagykereskedelme 
     46.41  Textil-nagykereskedelem 
     46.42  Ruházat, lábbeli nagykereskedelme 
     46.43  Elektronikus háztartási cikk 

nagykereskedelme 
     46.44  Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-

nagykereskedelem 
     46.45  Illatszer nagykereskedelme 
     46.46  Gyógyszer, gyógyászati termék 

nagykereskedelme 
     46.47  Bútor, szőnyeg, világító berendezés 

nagykereskedelme 
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     46.48  Óra-, ékszer-nagykereskedelem 
     46.49  Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme 

m.n.s. 
   46.5    Információtechnológiai, híradástechnikai 

termék nagykereskedelme 
     46.51  Számítógép, periféria, szoftver 

nagykereskedelme 
     46.52  Elektronikus, híradástechnikai berendezés, 

és alkatrészei nagykereskedelme 
   46.6    Egyéb gép, berendezés, tartozék 

nagykereskedelme 
     46.61  Mezőgazdasági gép, berendezés 

nagykereskedelme 
     46.62  Szerszámgép-nagykereskedelem 
     46.63  Bányászati-, építőipari gép 

nagykereskedelme 
     46.64  Textilipari gép, varró-, kötőgép 

nagykereskedelme 
     46.65  Irodabútor-nagykereskedelem 
     46.66  Egyéb irodagép, -berendezés 

nagykereskedelme 
     46.69  Egyéb m.n.s. gép, berendezés 

nagykereskedelme 
   46.7    Egyéb szakosodott nagykereskedelem 
     46.71  Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 
     46.72  Fém-, érc-nagykereskedelem 
     46.73  Fa-, építőanyag-, szaniteráru-

nagykereskedelem 
     46.74  Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés 

nagykereskedelme 
     46.75  Vegyi áru nagykereskedelme 
     46.76  Egyéb termelési célú termék 

nagykereskedelme 
     46.77  Hulladék-nagykereskedelem 
   46.9    Vegyestermékkörű nagykereskedelem 
     46.90  Vegyestermékkörű nagykereskedelem 
   47.3 (1)    Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem 
     47.30  Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem 
     47.79  Használtcikk bolti kiskereskedelem 
H. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS teljes egészében 
J. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 
        
 60       
 60.1    Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás  
 Rádió műsorszolgáltatás     
     60.10  Rádió műsorszolgáltatás 
   60.2    Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
     60.20  Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
 61       
 61.1    Távközlés    
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 Vezetékes 
távközlés 

      

     61.10  Vezetékes távközlés 
   61.2    Vezeték nélküli távközlés 
     61.20  Vezeték nélküli távközlés 
   61.3    Műholdas távközlés 
     61.30  Műholdas távközlés 
   61.9    Egyéb távközlés 
     61.90  Egyéb távközlés 
K. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG teljes egészében 
L. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – INGATLANÜGYLETEK teljes egészében 
        
 68       
 68.1    Ingatlanügyletek 
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele     
     68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
   68.2    Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
     68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
   68.3    Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás 
     68.31  Ingatlanügynöki tevékenység 
     68.32  Ingatlankezelés 
 
N. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 
        
     77.31  Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
     77.32  Építőipari gép kölcsönzése 
     77.35  Légi szállítóeszköz kölcsönzése 
     77.39  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
   77.4    Immateriális javak kölcsönzése 
     77.40  Immateriális javak kölcsönzése 
 78       
 78.1    Munkaerőpiaci szolgáltatás  
 Munkaközvetítés       
     78.10  Munkaközvetítés 
   78.2    Időszaki munkaerő közvetítése 
     78.20  Időszaki munkaerő közvetítése 
   78.3    Egyéb emberi erőforrás ellátás, -

gazdálkodás 
     78.30  Egyéb emberi erőforrás ellátás, -

gazdálkodás 
 80       
 80.1    Biztonsági, nyomozói tevékenység  
 Személybiztonsági tevékenység     
     80.10  Személybiztonsági tevékenység 
   80.2    Biztonsági rendszer szolgáltatás 
     80.20  Biztonsági rendszer szolgáltatás 
   80.3    Nyomozás 
     80.30  Nyomozás 
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 81       
 81.1    Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés  
 Építmény-
üzemeltetés 

      

     81.10  Építményüzemeltetés 
O. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS teljes 
egészében 
P. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - OKTATÁS 
        
 85       
 85.1    Oktatás   
 Iskolai előkészítő oktatás     
     85.10  Iskolai előkészítő oktatás 
   85.2    Alapfokú oktatás 
     85.20  Alapfokú oktatás 
   85.3    Középfokú oktatás 
     85.31  Általános középfokú oktatás 
     85.32  Szakmai középfokú oktatás 
   85.4    Felső szintű oktatás 
     85.41  Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
     85.42  Felsőfokú oktatás 
Q. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS teljes egészében 
R. NEMZETGAZDASÁGI ÁG – MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS  
        
 91       
 91.0    Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység  
 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális 
tevékenység 

  

     91.01  Könyvtári, levéltári tevékenység 
 92       
 92.0    Szerencsejáték, fogadás  
 Szerencsejáték, fogadás     
     92.00  Szerencsejáték, fogadás 
 Sporttevékenység       
     93.12  Sportegyesületi tevékenység 
 

S. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 
        
 94       
 94.1    Érdekképviselet   
 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet     
     94.11  Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
     94.12  Szakmai érdekképviselet 
   94.2    Szakszervezeti tevékenység 
     94.20  Szakszervezeti tevékenység 
   94.9    Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
     94.91  Egyházi tevékenység 
     94.92  Politikai tevékenység 
     94.99  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenység 
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 95       
 

Az eddig használt 1. melléklet törlésre kerül 

T. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, 
SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA teljes egészében 
 

U. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET teljes egészében 
 
4. számú melléklet 
Részletes értékelési szempontok 
 
4.1 
1. számú intézkedés részletes értékelési szempontok 
 

Sorszám Tartalmi értékelési szempont megnevezése Tartalmi értékelési 
szempont tételei 

Téte
lre 

d

 

 

Az értékelési szempontot 
alátámasztó dokumentum 

1 I.1.    A   tervezett   program    helyi    
megalapozottsága, LEADER alapelvek 
érvényesülése 

A benyújtott projekt 
adatlap és üzleti terv 
tartalma reális, teljes és 
részletes. 

15 Projekt adatlap és üzleti 
terv 

1 I.1.    A   tervezett   program    helyi    
megalapozottsága, LEADER alapelvek 
érvényesülése 

A benyújtott projekt 
adatlap és üzleti terv 
tartalma reális  de nem 
részletes. 

5 Projekt adatlap és üzleti 
terv 

2 II.1.   A  támogatási   összeg   felhasználása   
elsősorban beruházásra irányul. 

A beruházási költség 
aránya a támogatási 
összegen belül 81% vagy a 
feletti. (egész számra 
kerekítéssel 1-4   lefelé   
kerekítve 5-9 felfelé 
kerekítve) 

10 projekt adatlap és üzleti 
terv és az árajánlatok 

2 II.1.   A  támogatási   összeg   felhasználása   
elsősorban beruházásra irányul. 

A beruházási költség 
aránya a támogatási 
összegen  belül 61-
80% között van. (egész 
számra kerekítéssel 1-4 
lefelé kerekítve  5-9   felfelé 
kerekítve) 

5 projekt adatlap és üzleti 
terv és az árajánlatok 

3 II.2. Közvetlenül jövedelmet teremt termék vagy 
szolgáltatás keletkezik. A terméket vagy 
szolgáltatást a pályázó egyértelműen megnevezi, 
összhangban a projekt költségvetésével. 

Legalább kettő új termék
 és/vagy 
szolgáltatás jelenik meg. 

5 projekt adatlap és üzleti 
terv 

4 II.3. Közvetve jelent jövedelmet más gazdasági 
szereplők számára (pl. beszállítók, vevők) 

igen 5 beszállítói  és   /vagy   
vevői nyilatkozat 
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5 II.4 Pénzügyi terv, költséghatékonyság: A bázisévet 
megelőz két évő üzleti eredménye alapján a 
jövőbeni tervek megalapozottak, a beszerzési árak 
reálisak, indokoltak 

igen 5 éves beszámolók és 
árajánlatok 

6 II.5. A pályázó mérleg szerinti eredménye az utolsó 
két lezárt üzleti évben pozitív, kisadózó esetén 
bevétele elérte a 2,5 millió Ft-ot 

igen 5 utolsó lezárt üzleti év éves 
beszámolója, kisadózó 
esetén a bevételi 
kimutatás, az első beadási 
szakasz tekintetében a 
2016. év éves beszámolója 

7 II.6. A projekt áltál létrehozott munkahelyek száma A fejlesztés által legalább 
1 munkahely jön létre 

10 projekt adatlap 

7 II.6. A projekt áltál létrehozott munkahelyek száma A fejlesztés által legalább
 0,5 
munkahely jön létre 

5 projekt adatlap 

8 III.1. Tervez termék és/vagy szolgáltatás 
fejlesztéssel, és/ vagy értékesítéssel innovációt 

igen 5 üzleti terv 

9 IV.1. F állásban foglalkoztat munkaerőpiacon 
hátrányos helyzet   személyt 

igen 5 projekt adatlap 

10 IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, 
termékek, alapanyagok, szolgáltatások 
beszerzésénél - ezt megfelel  en alátámasztja 

igen 5 üzleti terv 

11 V.2. A projekt együttműködési partnerei 4    vagy   4-nél   több 
releváns együttműködés 

10 releváns, konkrét, 
értékelhet tartalommal 
megtöltött együttműködési 
megállapodások 

11 V.2. A projekt együttműködési partnerei 3 releváns 
együttműködő partner 

5 releváns, konkrét, 
értékelhető tartalommal 
megtöltött együttműködési 
megállapodások 

12 VI.1   A   benyújtás   megelő ző évben    igazoltan 
közreműködött társadalmi szervezet 
működtetésében pénzügyi adománnyal vagy 
önkéntes munkával 

igen 10 szervezet  igazolása 
(önkéntes munka esetén a 
kérelmez   tulajdonosa, vagy 
f állású munkavállalója a 
kérelmez képviseletében 
eljárva, közreműködve 
vehető  figyelembe) 

13 VI.2. A kérelmez tagja olyan közösségi 
együttműködésnek, mely vidék és/vagy 
gazdaságfejlesztés területén tevékenykedik 

igen 10 szervezet igazolása 

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre 
adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a 
támogatás megítélését! 
 

Elutasításra kerül az a támogatási kérelem, amelyik az I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, 

LEADER alapelvek érvényesülése értékelési szempont esetén nem éri el a 10 pontot. 
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4.2 
2. intézkedés részletes értékelési szempontok 
 

Sorszám Tartalmi értékelési szempont megnevezése 
Tartalmi értékelési 

szempont tételei 

Tételre 
adható 

pontszám 

Az értékelési 
szempontot 
alátámasztó 
dokumentum 

1 I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, 
LEADER alapelvek érvényesülése 

A Projekt Adatlapon 
benyújtott programterv terv 
teljes, reális és részletes 

20 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

1 I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, 
LEADER alapelvek érvényesülése 

A Projekt Adatlapon 
benyújtott programterv terv 
teljes, és reális, de nem 
részletes 

10 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

2 II.1. A projekt kapcsolódik helyi termékek, 
szolgáltatások népszerűsítéséhez 

igen 10 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

3 III.1. Tervez-e projekt keretében a helyi közösség 
számára innovatív projektelemet 

3 vagy annál több 
közösségfejlesztési innovatív 
módszert tartalmaz a 
projekt 

10 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

3 III.1. Tervez-e a projekt keretében a helyi 
közösség számára innovatív projektelemet 

2 közösségfejlesztési 
innovatív módszert 
tartalmaz a projekt 

5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

4 III.2. Pénzügyi terv, költséghatékonyság: a 
tervezett költségek realitása 

igen 10 Projekt Adatlap és 
mellékletei, árajánlatok 

5 IV.1. A projekt célcsoportjai között hátrányos 
helyzetű csoportok szerepelnek 

igen 5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

6 IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, 
termékek, alapanyagok, szolgáltatások 
beszerzésénél - ezt megfelelően alátámasztja 

igen 5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

7 V.1. A projekt kommunikációs értéke a kötelező két megjelenésen 
túl a projektről egy nyitó és 
egy záró és legalább még 
egy települési szint és 
legalább egy több települést 
érintő, vagy online 
kommunikációs anyag jelenik 
meg 

15 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

7 V.1. A projekt kommunikációs értéke a kötelező két megjelenésen 
túl a projektrő l egy nyitó és 
egy záró kommunikációs 
anyag jelenik meg 

5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

8 V.2. A projekt együttműködési partnerei 3 vagy 3-nál több 
együttműködő partner 

5 releváns 
együttműködési 
megállapodások 

9 V.3 A projekt célcsoportjai releváns projektelemmel 
megszólított 2 vagy 2-nél 
több célcsoport 

5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 
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10 VI.1. A kérelmez tagja olyan közösségi 
együttműködésnek, mely vidék és/vagy 
közösségfejlesztés területén tevékenykedik. 

igen 10 0 

 
Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre 
adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a 
támogatás megítélését! 

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek az - I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, 
LEADER alapelvek érvényesülése - tartalmi, értékelési szempont esetén nem érnek el legalább 10 pontot. 
 
 
4.3 
3. intézkedés részletes értékelési szempontok 
 

Sorszám Tartalmi értékelési szempont megnevezése 
Tartalmi értékelési 

szempont tételei 

Tételre 
adható 

pontszám 

Az értékelési 
szempontot 
alátámasztó 
dokumentum 

1 I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, 
LEADER alapelvek érvényesülése 

A Projekt Adatlapon 
benyújtott programterv terv 
teljes, reális és részletes 

20 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

1 I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, 
LEADER alapelvek érvényesülése 

A Projekt Adatlapon 
benyújtott programterv terv 
teljes, és reális, de nem 
részletes 

10 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

2 II.1. A projekt kapcsolódik helyi termékek, 
szolgáltatások népszerűsítéséhez 

igen 10 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

3 III.1. Tervez-e projekt keretében a helyi közösség 
számára innovatív projektelemet 

3 vagy annál több 
közösségfejlesztési innovatív 
módszert tartalmaz a 
projekt 

10 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

3 III.1. Tervez-e a projekt keretében a helyi 
közösség számára innovatív projektelemet 

2 közösségfejlesztési 
innovatív módszert 
tartalmaz a projekt 

5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

4 III.2. Pénzügyi terv, költséghatékonyság: a 
tervezett költségek realitása 

igen 10 Projekt Adatlap és 
mellékletei, árajánlatok 

5 IV.1. A projekt célcsoportjai között hátrányos 
helyzetű csoportok szerepelnek 

igen 5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

6 IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, 
termékek, alapanyagok, szolgáltatások 
beszerzésénél - ezt megfelelően alátámasztja 

igen 5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

7 V.1. A projekt kommunikációs értéke a kötelező két megjelenésen 
túl a projektről egy nyitó és 
egy záró és legalább még 
egy települési szint és 
legalább egy több települést 
érintő, vagy online 
kommunikációs anyag jelenik 

15 Projekt Adatlap és 
mellékletei 
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meg 

7 V.1. A projekt kommunikációs értéke a kötelező két megjelenésen 
túl a projektrő l egy nyitó és 
egy záró kommunikációs 
anyag jelenik meg 

5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

8 V.2. A projekt együttműködési partnerei 3 vagy 3-nál több 
együttműködő partner 

5 releváns 
együttműködési 
megállapodások 

9 V.3 A projekt célcsoportjai releváns projektelemmel 
megszólított 2 vagy 2-nél 
több célcsoport 

5 Projekt Adatlap és 
mellékletei 

10 VI.1. A kérelmez tagja olyan közösségi 
együttműködésnek, mely vidék és/vagy 
közösségfejlesztés területén tevékenykedik. 

igen 10 0 

 
Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre 
adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a 
támogatás megítélését! 

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek az - I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, 
LEADER alapelvek érvényesülése - tartalmi, értékelési szempont esetén nem érnek el legalább 10 pontot. 
 
4. A közgyűlés felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét, hogy az egyesület elnökével egyeztetve 

szükség szerint további módosításokat hajtson végre a stratégia tartalmát, és azt az IH részére 
megküldje. 

 
5. A soron következő közgyűlésen a közgyűlést a további módosításokról tájékoztatni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: munkaszervezet vezető és elnök 
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