
                     
 
 

 
   

6. melléklet 

6.1. LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a 
INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 
 

1. számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése:  „Szívesen látjuk” - a térség turisztikai attrakcióinak, 
rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése 

 
1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Csalogató Térség” - A térség természeti és épített 

környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a 
lakosság és az idelátogató turisták érdekében 

 
1.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás célja vállalkozásfejlesztés a térség jövedelemtermelő 

helyzetének javítása érdekében; szolgáltatásfejlesztés, turisztikai 
látványosságok körének szélesítése.  

Közvetlen cél:  

1. Természetbe illeszkedő, aktív pihenést biztosító témaparkok, 
kalandparkok kialakítása, fejlesztése.  
2. Turisztikai jellegű, térségi rendezvények megvalósítási helyszíneinek 
kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése. 

3. 1 db (min.  4 órás) turisztikai, közösségi rendezvény lebonyolítása. 

(Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. tevékenységet.)  

Támogatás vehető igénybe aktív pihenést biztosító vagy turisztikai 
jellegű, térségi rendezvények befogadására alkalmas szabadtéri vagy zárt 
(csak indokolt esetben) helyszínek kialakítására. Támogatható olyan 
turisztikai attrakció infrastrukturális kialakítása, fejlesztése, amely 
biztosítja egy időben 40-150 fő együttes szórakoztatását. Támogatható a 
kötelezően előírt rendezvény szervezésének költsége. 

Fogalom:  

Turisztikai attrakció: kifejezetten szabadidő-eltöltési vagy turisztikai 
céllal létrehozott létesítmény, melynek szolgáltatásait elsődlegesen 
belépődíj vagy más szolgáltatási díj ellenében vehetik igénybe a 
látogatók. 

Tematikus park/témapark: olyan rekreációs és szórakoztatási céllal 
működtetett park, amely egy vagy több témán alapuló turisztikai 
attrakciók széles körét kínálja minden korosztály számára, ide értve az 
étkezési és a vásárlási lehetőségeket is, rendszerint belépődíj ellenében.  

Kalandpark: a szórakoztató parkok modernebb, technológiailag fejlettebb, 
illetve dinamikusabb, izgalmasabb attrakciókat kínáló típusa, mely 
elsősorban a látogató aktív részvételére épít. 

 
1.4. Támogatási kritériumok: 
15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén az ügyfélnek vállalnia kell, hogy az utolsó kifizetési kérelem 



                     
 
 

 
   

benyújtásáig a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a főállású munkavállalók 
számát legalább 1 fővel növeli, akit legalább 2 gazdasági évben foglalkoztat napi 6 vagy 8 órás alkalmazásban. 
Kis- és középvállalkozások nem támogathatóak 

Eszközbeszerzés és marketing tevékenység önállóan nem támogatható.  
Marketing tevékenységre  a beruházás egyéb kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 3%-a vehető 
igénybe, de legfeljebb 750 000 Ft. 
Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nehéz helyzetben 
lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. 

Az ügyfélnek vállalnia kell turisztikai jellegű, térségi rendezvények megvalósítási helyszíneinek kialakítása, 
felújítása, bővítése, korszerűsítése esetén az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt évente min. 2 
rendezvény lebonyolítását, amely egy időben 40-150 fő együttes szórakoztatását biztosítja. Az utolsó 
kifizetési kérelemmel együtt be kell nyújtani az üzemeltetési kötelezettség időtartamára vonatkozó (5 éves) 
rendezvénytervet, amelynek minimális tartalma évente min. 2 rendezvény. 

Az ügyfélnek vállalnia kell téma-, kalandpark megvalósítása, fejlesztése esetén évi min. 5 hónapi nyitva tartás 
biztosítását (május- szeptember). A nyitva tartási rendet az utolsó kifizetési kérelemmel együtt be kell nyújtani. 
A támogatás célja pontban felsorolt tevékenységek közül a 3. tevékenység önállóan nem támogatható, az 1. vagy 
2. tevékenységhez kötelező társítani. 
Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszköz, gép, technológiai berendezés, illetve építési 
tevékenység nem támogatható. (Nem alakítható ki elsődlegesen mezőgazdasági célokat szolgáló gazdasági 
épület, nem vásárolható kizárólag mezőgazdasági célra használható gépi berendezés.) 
Nem pályázhat az a mikrovállalkozás, akinek 2012. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele 
a teljes árbevételének 50%-át meghaladta. 
Az intézkedés keretében szálláshely kialakítása, fejlesztése nem támogatható. 
Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. tevékenységet. 
A rendezvényre igényelhető támogatás összege legfeljebb 1 000 000 Ft. 
A rendezvényre igényelhető támogatás a maximális támogatási összegen belül értendő. 
Rendezvény időtartama legalább 4 óra. A rendezvényen elvárt résztvevői létszám min. 50 fő.  
A rendezvény témájáról, helyéről, időpontjáról szóló meghívót és a hirdetés dokumentációját, annak 
megvalósítását megelőző 30. napig az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületnek megküldeni, annak 
érdekében, hogy a HACS honlapján közzé tegye. A közzététel kötelező abban az esetben is, ha az ügyfél a 
rendezvény lebonyolítására nem kér költséget. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a 
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot 
részesítheti támogatásban. 
 
1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
x   Vállalkozásfejlesztés 
   Közösségi célú fejlesztés 
 
1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:   1 000 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 50 000 000 Ft
 
1.7. Ügyfélkör:  
természetes személy 
mikrovállalkozás 
 
1.8.Támogatható települések köre:  
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, 
Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, 



                     
 
 

 
   

Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, 
Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Dormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, 
Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak 
 
1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
A nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői 
névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a tervezett 
építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és 
részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást. 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 
Eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzése esetén az árajánlatokhoz szükséges műszaki leírás 
csatolása is. A műszaki leírás az árajánlat részét is képezheti. 



                     
 
 

 
   

2. számú intézkedés 

2.1. HVS intézkedés megnevezése:  „Csalogató Térség” Turisztikai jellegű közösségi 
fejlesztések 

 
2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Csalogató Térség” - A térség természeti és épített 

környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a 
lakosság és az idelátogató turisták érdekében 

 
2.3.HVS intézkedés leírása:  1. Cél: települési vagy mikrotérségi közösségek részére szabadtéri 

rendezvényhelyszínek kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése; a 
helyszínekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, rendezvények 
bonyolítása, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés. 
Támogatás vehető igénybe aktív pihenést biztosító vagy turisztikai 
jellegű rendezvények befogadására alkalmas szabadtéri helyszínek 
kialakítására. Támogatható olyan turisztikai attrakciók infrastrukturális 
kialakítása vagy fejlesztése, amelyek biztosítják egy időben 40-150 fő 
együttes szórakoztatását. Az építési beruházáshoz kötelező kapcsolni 
legalább 1 közösségi rendezvény megvalósítását. 

2. Családbarát és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
érdekében építés, eszközbeszerzés; térségi szintű, internet alapú, 
idegenvezetési rendszer kiépítése. 

Fogalom:  
Családbarát szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely legalább 2 generáció 
(gyerek-szülő) számára biztosít tartalmas kikapcsolódást. Biztosítja a 
gyerek és szülő egyidejű, aktív pihenését azonos vagy különböző, de 
térben közeli tevékenységeken keresztül. A családbarát turisztikai 
szolgáltatás lokálisan, útvonalakra bontva tartalmazza mindazon 
szolgáltatások összességét, amelyet élményszerzés, vagy aktív pihenés 
érdekében személyenként, vagy kiscsoportban igénybe vehetnek az 
érdeklődők. 

 
2.4. Támogatási kritériumok:  
Nem vehető igénybe támogatás olyan helyrajzi számra, amelyre támogatást kapott a 2011-ben meghirdetett 
1 022 953 LEADER célterületen. 
Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a 
továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, ahol a 
beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik. 
Az 1. tevékenységhez kötelező 1 rendezvény szervezése. 
Az építési beruházáshoz kötelezően megvalósítandó rendezvény esetén a rendezvényre igényelhető támogatás 
összege legfeljebb 1 000 000 Ft. A rendezvényre igényelhető támogatás a maximális  támogatási összegen belül 
értendő. 
Rendezvény időtartama legalább 4 óra. Közösségi rendezvényen elvárt résztvevői létszám min. 50 fő.  
A rendezvény témájáról, helyéről, időpontjáról szóló meghívót és a hirdetés dokumentációját, annak 
megvalósítását megelőző 30. napig az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületnek megküldeni, annak 
érdekében, hogy a HACS honlapján közzé tegye. A közzététel kötelező abban az esetben is, ha az ügyfél a 
rendezvény lebonyolítására nem kér költséget. 
Eszközbeszerzés és marketing tevékenység önállóan nem támogatható.  
Marketing tevékenységre  a beruházás egyéb kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 3%-a vehető 
igénybe, de legfeljebb 750 000 Ft. 



                     
 
 

 
   

Családbarát és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése esetén kötelező 1 alkalommal (2014. évben) az 
Innovatív Dél-Zala HACS által szervezet hálózatépítő összejövetelen való részvétel.  
Tájékoztatási vagy idegenvezetési rendszert csak térségi szinten (46 település) lehet kiépíteni. 
Az Innovatív Dél-Zala HACS csak 1 pályázóval köt együttműködési megállapodást a projekt HBB-hez való 
benyújtása után (Projektjavaslat befogadása). 
Csak 1 db térségi szintű idegenvezetési rendszer kiépítése támogatható az intézkedés keretében. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a 
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot 
részesítheti támogatásban. 
 
2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
 Vállalkozásfejlesztés 
x  Közösségi célú fejlesztés 
 
2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 20 000 000 Ft
 
2.7. Ügyfélkör:  

- települési önkormányzat  
- nonprofit szervezet 
- egyház 

 
2.8.Támogatható települések köre:  
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, 
Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, 
Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, 
Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Dormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, 
Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak 
 
2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben 
szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a tervezett építmény 
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok 
méretarányos adatait, műszaki leírást. 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 
Eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzése esetén az árajánlatokhoz szükséges műszaki leírás 
csatolása is. A műszaki leírás az árajánlat részét is képezheti. 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat egyszerű másolata, amennyiben a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más 
személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési 
kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely 
igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant 
az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni. 
  



                     
 
 

 
   

3. számú intézkedés 

3.1. HVS intézkedés megnevezése:  Biztonságosabb, informáltabb térséget 
 

3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:  „Csalogató Térség” –  A térség természeti és épített 
környezetének megóvása, fenntartható fejlesztése a 
lakosság és az idelátogató turisták érdekében 

 
3.3.HVS intézkedés leírása:  Támogatás célja a településen vagy a mikrotérségben a közbiztonság 

növeléséhez, továbbá a településen belüli tájékoztatást, információáramlást 
szolgáló, új, korszerű, informatikai alapokra épülő eszközök és infrastruktúra 
kiépítése, bővítése. 
Támogatás vehető igénybe a közbiztonság növelése érdekében végrehajtott 
ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-
fejlesztésre, hangosbemondó rendszer kiépítésére, jelzőrendszerek, 
vagyonvédelmi rendszerek kiépítésére, bővítésére, polgárőrség hatékonyságát 
növelő eszközök beszerzésére, tájékoztató, népszerűsítő kiadványok 
készítésére, a településen, településeken belüli, információáramlást szolgáló 
statikus vagy elektronikus hirdetőtábla(k), képes vagy hangos híradó 
kiépítésére, a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységekre. 

Fogalom:  

Hirdetőtábla: kizárólag közérdekű, vagy közösségi célú, a helyben élő 
lakosság vagy az ide látogató turisták általános tájékoztatására szolgáló 
felület. 

 
3.4. Támogatási kritériumok:  
Amennyiben az ügyfél vagyonvédelmi eszköz beszerzésére, rendszer kiépítésére igényel támogatást, úgy a 
pályázat benyújtásakor a pályázónak – nonprofit szervezet esetén – létesítő okiratában szerepelnie kell a 
település vagy térség közbiztonsági, vagyonvédelmi tevékenységének fejlesztésére irányuló célkitűzésnek. A 
szervezet létesítő okiratában szerepelnie kell a közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, 
mentés, katasztrófa-elhárítás tevékenységek közül legalább 1 tevékenységnek. 
Amennyiben az ügyfél vagyonvédelmi eszköz beszerzésére, rendszer kiépítésére igényel támogatást, legalább 2 
együttműködési megállapodással kell rendelkeznie. Adatvédelmi szempontból kötelező az illetékes rendőri 
szervvel megállapodást kötni, továbbá javasolt az érintett települési önkormányzattal. 
Az együttműködési megállapodás kötelező minimális adattartalma: együttműködő felek neve, címe, képviselője; 
együttműködés tárgya; együttműködő partnerek által vállalt kötelezettségek, tevékenységek; együttműködés 
időtartama, cégszerű aláírás, dátum. 
Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása esetén legalább 1 
alkalommal közbiztonságot vagy közösségi médiát népszerűsítő programot szervez az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig. A rendezvény témájáról, helyéről, időpontjáról szóló meghívót és a hirdetés dokumentációját, 
annak megvalósítását megelőző 30. napig az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületnek megküldeni 
annak érdekében, hogy a HACS honlapján közzé tegye. A közzététel kötelező, abban az esetben is, ha az ügyfél 
a rendezvény lebonyolítására nem kér költséget. 
Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a 
továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, ahol a 
beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik. 
Egy településre új fejlesztés esetén maximum 3 000 000 Ft, bővítés esetén maximum 1 500 000 Ft támogatás 
vehető igénybe. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a 
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot 
részesítheti támogatásban. 



                     
 
 

 
   

 
3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
  Vállalkozásfejlesztés 
x  Közösségi célú fejlesztés 
 
3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:  
Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 18 000 000Ft
 
3.7. Ügyfélkör:  

- nonprofit szervezet 
- települési önkormányzat 

 
3.8.Támogatható települések köre:  
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, 
Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, 
Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, 
Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Dormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, 
Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak 
 
 
3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Nonprofit szervezet esetén a szervezet létesítő okirata  (egyszerű másolat) 
Együttműködési megállapodás közbiztonsági fejlesztés, vagy több települést érintő fejlesztés esetén (eredeti). 
Együttműködési megállapodás kötelező minimális adattartalma: együttműködő felek neve, címe, képviselője; 
együttműködés tárgya; együttműködő partnerek által vállalt kötelezettségek, tevékenységek; együttműködés 
időtartama, cégszerű aláírás, dátum. 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 
Eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzése esetén az árajánlatokhoz szükséges műszaki leírás 
csatolása is. A műszaki leírás az árajánlat részét is képezheti. 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat egyszerű másolata, amennyiben a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más 
személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési 
kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely 
igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant 
az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni. 
 

 
 



                     
 
 

 
   

4. Számú intézkedés 

4.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi közösség fejlődése érdekében közösségi terek 
kialakítása, közösségi programok, közösségi 
ismeretszerzés bővítése

 
4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Élhető Térség” - A helyi közösségek, közösségi 

kezdeményezések erősítése  

 
4.3.HVS intézkedés leírása: 
 

Hosszútávú cél a térség kis közösségeinek hatékony fejlesztése, a helyi 
közösségi terek számának növelése, a közösségi ismeretszerzés 
lehetőségeinek bővítése, közösség összetartó erejének növelése programokon, 
programsorozatokon keresztül. 

Közvetlen cél: Települési vagy mikrotérségi közösségeket befogadó terek 
fejlesztése. A helyszínekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a lakosság 
közösségi életének és ismereteinek emelése érdekében általános vagy 
tematikus vagy meghatározott célcsoportra irányuló programok szervezése és 
bonyolítása. Ezen belül: 

1. Települési vagy mikrotérségi szintű, zárt, közösségi terek fejlesztése: 
kulturális, hagyományápoló, sport, informális oktatási vagy 
közösségfejlesztési helyszín kialakítása, fejlesztése. 

2. A működéshez kapcsolódó eszközök beszerzése. 
3. Kulturális és sport (nem versenyszerű) rendezvények támogatása 

települési vagy mikrotérségi szinten, vagy közösségépítő, tematikus 
táborok szervezése, vagy környezettudatosságot, energiatakarékosságot 
népszerűsítő rendezvények szervezése a lakosság körében települési vagy 
mikrotérségi szinten.  

4. Tanfolyamok, hagyományápoló és közösségépítő, társadalmi 
felelősségvállalást erősítő képzések szervezése önkormányzatok, civil 
szervezetek, vállalkozások vagy magánszemélyek számára. 

5. Olyan kiadványok, információs anyagok összeállítása és készítése, amely 
hatékonyan segíti elő a település vagy mikrotérség helytörténeti, 
helyismereti tudásanyagának népszerűsítését, eredményesen hozzájárul 
adott település vagy mikrotérség települési marketingjének fejlődéséhez, 
hosszútávon biztosítja a helyi tudás, hagyománykincs továbbadását 
(papíralapú vagy digitális formában). 

Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. vagy 4. vagy 5. 
tevékenységek legalább valamelyikét. A 3. és 4. tevékenység önállóan nem 
támogatható. 
Az 5. tevékenység önállóan abban az esetben támogatható, ha együttműködés 
keretében jön létre. 
Építési beruházás esetén a kapcsolódó kötelező rendezvény vagy kötelező 
képzés helyszínének meg kell egyeznie az építéssel érintett létesítmény 
helyével. 

 
4.4. Támogatási kritériumok: 
Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a 
továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, ahol a 
beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik. 
Nem vehető igénybe támogatás olyan helyrajzi számra, amely támogatást kapott a 2011-ben meghirdetett 



                     
 
 

 
   

1 022 953 LEADER célterületen. 
Csak olyan eszközök beszerzése engedélyezett, amely eszköznek a közösségi felhasználása adott rendezvény, 
képzés megvalósítása után is biztosított, az ügyfél tartósan közösségi célokra tudja használni. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a 
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot 
részesítheti támogatásban. 
Rendezvény esetén településenként legfeljebb 1 000 000 Ft támogatás igényelhető. 
Rendezvény időtartama legalább 4 óra. A pályázati forrásból kizárólag Zala megyei előadóművész díjazása 
támogatható. Közösségi rendezvényen elvárt résztvevői létszám min. 50 fő.  
A rendezvény témájáról, helyéről, időpontjáról szóló meghívót és a hirdetés dokumentációját, annak 
megvalósítását megelőző 30. napig az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületnek megküldeni, annak 
érdekében, hogy a HACS honlapján közzé tegye. A közzététel kötelező abban az esetben is, ha az ügyfél a 
rendezvény lebonyolítására nem kér támogatást. 
Tábor megvalósítása esetén legalább 5 naposnak kell lennie. A táborban legalább 15 főnek (+ vezetők) kell egy 
időben részt vennie. Tábor résztvevője csak az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén állandó vagy 
ideiglenes lakcímmel rendelkező személy lehet. 
A támogatás célja rész 3. pontjában szereplő tábor maximum 2 500 000 Ft-tal támogatható.  
Az ügyfél a tábor témájáról, helyéről, időpontjáról, annak megvalósítását követő 15. napon belül köteles 
szakmai beszámolót (képes és szöveges dokumentációt) küldeni az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 
Egyesületnek annak érdekében, hogy a HACS honlapján közzé tegye.  
A HVS intézkedés leírása részben jelölt 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. vagy 4. vagy 5. 
tevékenységek legalább valamelyikét.  
A 3. és 4. tevékenység önállóan nem támogatható. 
A HVS intézkedés leírása részben jelölt 5. tevékenység önállóan abban az esetben támogatható, ha 
együttműködés keretében jön létre. 
Tanfolyamok esetén a TÁMOP pályázatok keretében támogatott képzések megvalósítása nem támogatható. 
 
4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
    Vállalkozásfejlesztés 
x  Közösségi célú fejlesztés 
 
4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg:  500 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 20 000 000Ft
 
4.7. Ügyfélkör: 

- települési önkormányzat 
- egyház 
- nonprofit szervezet 

 
4.8.Támogatható települések köre: 
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, 
Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, 
Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, 
Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, 
Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak  
 
4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
Nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben 
szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a tervezett építmény 
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok 



                     
 
 

 
   

méretarányos adatait, műszaki leírást. 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 
Együttműködési megállapodás több települést érintő fejlesztés, kiadványozás esetén (eredeti). 
Együttműködési megállapodás kötelező minimális adattartalma: együttműködő felek neve, címe, képviselője; 
együttműködés tárgya; együttműködő partnerek által vállalt kötelezettségek, tevékenységek; együttműködés 
időtartama, cégszerű aláírás, dátum. 
Tervezett kiadvány/információs anyag esetén annak tartalmi és formai ismertetése (eredeti) 
Eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzése esetén az árajánlatokhoz szükséges műszaki leírás 
csatolása is. A műszaki leírás az árajánlat részét is képezheti. 
Képzés, tanfolyam megvalósítása esetén kötelező képzési tematika benyújtása az Innovatív Dél-Zala HACS által 
rendszeresített nyomtatványon. 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat egyszerű másolata, amennyiben a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más 
személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési 
kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely 
igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant 
az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni. 
 



                     
 
 

 
   

 
5. számú intézkedés 

 
5.1. HVS intézkedés megnevezése:  Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek 

kialakítása 
 
5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Míves Térség” – A térség gazdasági életének fejlesztése 

a helyi munkalehetőségek bővítése érdekében 
 
5.3. HVS intézkedés leírása: 

Támogatás célja helyi induló vagy működő mikrovállalkozások, 
őstermelők, magánszemélyek támogatása a térség jövedelemtermelő 
helyzetének javítása érdekében.  
Közvetlen cél: a helyi termékre épülő bemutató helyek, 
látványműhelyek kialakításával egyszerre biztosítható a termelési 
tevékenység támogatása és a vevőkör bővítése, a vásárló helybevitele 
az eladóhoz. Támogatás vehető igénybe vállalkozások infrastrukturális 
adottságainak és termelői eszközeinek fejlesztésére és építésre. 
Támogatható a bemutathatóságot, a helyben vásárlás lehetőségét 
biztosító eszközpark kialakítása, fejlesztése. Támogatható a 
tevékenységhez kapcsolódó marketing tevékenység, a projekt 
nyilvánosságának biztosítása. Támogatható a helyi termékhez 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. 

Fogalom:  

Helyi termék: Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén előállított, 
ott megtermelt, hagyományos vagy a térségre jellemző technológiával, 
eljárással készült vagy feldolgozott termék. Helyi terméknek minősül 
továbbá az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tervezési 
területén kézműves technológiával előállított termék, melynek alapanyaga 
nem feltétlenül a térségből származik (az alapanyag késztermékké 
feldolgozása a térségben történik). 

 
5.4 Támogatási kritériumok: 

Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása esetén az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a HACS által szervezett helyi termékkel 
kapcsolatos rendezvényen.  
Az ügyfélnek igazolnia kell legalább 2, az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén működő vállalkozással 
vagy őstermelővel vagy nonprofit szervezettel az együttműködést vagy ennek az együttműködésnek a kiépítési 
szándékát az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített nyomtatványon. 
15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén az ügyfélnek vállalnia kell, hogy az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a főállású munkavállalók 
számát legalább 1 fővel növeli, akit legalább 2 gazdasági évben foglalkoztat napi 6 vagy 8 órás alkalmazásban. 
Kis- és középvállalkozások nem támogathatóak 

Marketing tevékenységre  a beruházás egyéb kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 3%-a vehető 
igénybe, de legfeljebb 750 000 Ft. 
Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nehéz helyzetben 
lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. 
Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszköz, gép, technológiai berendezés, illetve építési 
tevékenység nem támogatható. (Nem alakítható ki elsődlegesen mezőgazdasági célokat szolgáló gazdasági 



                     
 
 

 
   

épület, nem vásárolható kizárólag mezőgazdasági célra használható gépi berendezés.) 
Nem nyújtható támogatás vásári stand, mobil faház beszerzésére azon a településen, ahol helyben működik piac. 
A pályázatban nem vehet részt az az ügyfél, aki eredményesen szerepelt a 2011-ben meghirdetett Leader 
1022946 célterületen. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a 
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot 
részesítheti támogatásban. 
 
5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
x Vállalkozásfejlesztés 
 Közösségi célú fejlesztés 
 
5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 50 000 000 Ft
 
5.7.Ügyfélkör: 

- önálló tevékenységet végző magánszemély 
- mikrovállalkozás 
- természetes személy 

 
5.8.Támogatható települések köre: 
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, 
Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, 
Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, 
Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, 
Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak  
 
5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben 
szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a tervezett építmény 
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok 
méretarányos adatait, műszaki leírást. 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). Eszközök, gépek, technológiai berendezések 
beszerzése esetén az árajánlatokhoz szükséges műszaki leírás csatolása is. A műszaki leírás az árajánlat részét is 
képezheti. 
Együttműködési szándéknyilatkozat vagy megállapodás legalább 2 vállalkozással vagy őstermelővel vagy 
nonprofit szervezettel (eredeti) az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített nyomtatványon. 

 



                     
 
 

 
   

 
6. számú intézkedés 

 
6.1. HVS intézkedés megnevezése:  Térségi mikrovállalkozások fejlesztése együttműködéssel 
 
6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: „Míves Térség” – A térség gazdasági életének fejlesztése 

a helyi munkalehetőségek bővítése érdekében 
Másodlagos célkitűzés: 
„A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának szélesítése 
belső és külső erőforrások igénybevételével) 

 
6.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás célja helyi induló vagy működő mikrovállalkozások 

támogatása a térség jövedelemtermelő helyzetének javítása, a 
vállalkozások versenyképességének növelése érdekében térségi 
vállalkozások együttműködésével.
Közvetlen cél: Megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez 
közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés (informatikai fejlesztés is), csak 
a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, 
építményrészhez tartozó építési munka, új épület, építmény kialakítása és 
kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés.  
A vállalkozások képzési igényeinek biztosítása. Általános és szakmai 
(nem OKJ), rövid időtartamú, gyakorlatorientált képzések, 
tapasztalatcserék szervezése vállalkozások részére, vagy a pályázó 
vállalkozás alkalmazottai részére.  
Marketing és marketing kommunikációs tevékenység megvalósításának, 
vállalkozások marketing stratégiájának javítása a piacbővítés érdekében. 
Marketing tevékenységek, reklámkampányok, kiállítási megjelenések és 
online kommunikációs formák támogatása az értékesítés elősegítése 
érdekében. 

 
6.4. Támogatási kritériumok: 

Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszköz, gép, technológiai berendezés, illetve építési 
tevékenység nem támogatható. (Nem alakítható ki elsődlegesen mezőgazdasági célokat szolgáló gazdasági 
épület, nem vásárolható kizárólag mezőgazdasági célra használható gépi berendezés.) 
Kis- és középvállalkozások nem támogathatóak. 
Eredményes pályázat esetén kötelező 1 alkalommal (2014. évben) az Innovatív Dél-Zala HACS által szervezett 
hálózatépítő összejövetelen való részvétel. 
Az ügyfélnek igazolnia kell legalább 2, az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén működő vállalkozással 
az együttműködést a projekt megvalósítására vonatkozóan. A megvalósítás kiterjedhet a projekt eredményeinek 
népszerűsítésére, a piaci területek közös bővítésére, a gazdasági tevékenységet bemutató rendezvényeken, 
kiállításokon közös megjelenésre, a projekt keretében megvalósuló tevékenységi kör beszállítói körének 
kialakítására.  
15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén az ügyfélnek vállalnia kell, hogy az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a főállású munkavállalók 
számát legalább 1 fővel növeli, akit legalább 2 gazdasági évben foglalkoztat napi 6 vagy 8 órás alkalmazásban. 
Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nehéz helyzetben 
lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.   
Marketing tevékenységre  a beruházás egyéb kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 3%-a vehető 
igénybe, de legfeljebb 750 000 Ft. 



                     
 
 

 
   

Számítógépes hardver és szoftver fejlesztés esetén az informatikai beruházás költsége nem haladja meg a nettó 
3 000 000 Ft-ot. 
Nem pályázhat az a mikrovállalkozás, akinek 2012. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele 
a teljes árbevételének 50%-át meghaladta. 
Tervezett tevékenység esetén legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a 
tevékenységnek a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az 
első kifizetési kérelem benyújtásáig az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie. 
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a 
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot 
részesítheti támogatásban. 
Az intézkedés keretében turisztikai tevékenység, szálláshely kialakítása, fejlesztése nem támogatható.  
Nem igényelhető olyan fejlesztendő tevékenységre támogatás, amely 1. vagy 5. intézkedésre irányul. 
 
6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:  
x Vállalkozásfejlesztés 
 Közösségi célú fejlesztés 
 
6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 50 000 000 Ft
 
6.7.Ügyfélkör: 

- mikrovállalkozás 
- természetes személy 

 
6.8.Támogatható települések köre: 
Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, 
Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, 
Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagyrada, Nagyrécse, 
Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Rigyác, Sand, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, 
Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak  
 
6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  
Együttműködési megállapodás térségi vállalkozásokkal az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített 
formanyomtatványon (eredeti) 
A költségvetést alátámasztó árajánlatok (egyszerű másolat). 

Nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben 
szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció másolata, ami a tervezett építmény 
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok 
méretarányos adatait, műszaki leírást. 
Eszközök, gépek, technológiai berendezések, szoftverek beszerzése esetén az árajánlatokhoz szükséges műszaki 
leírás csatolása is. A műszaki leírás az árajánlat részét is képezheti. 
 



                     
 
 

 
   

6.2. melléklet 

Projekt adatlap 

 

Az INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER HACS-hoz a LEADER 
jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 
 
 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye, telephely 
/lakcíme, tartózkodási hely: 

 

Ügyfél adószáma:  

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 (projektjavaslat címe):  
 
2.2. HVS cél megjelölése:  
 
1. „A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának szélesítése belső és külső erőforrások igénybevételével  
2. „Csalogató Térség” –  A térség természeti és épített környezetének megóvása, fenntartható 

fejlesztése a lakosság és az idelátogató turisták érdekében  
 

3. „Élhető Térség” - A helyi közösségek, közösségi kezdeményezések erősítése  
4. „Míves Térség” – A térség gazdasági életének fejlesztése a helyi munkalehetőségek bővítése érdekében  
 
 
2.3. HVS intézkedés megjelölése:  
 
2.1. „Szívesen látjuk” - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése  
2.2. „Csalogató Térség”  Turisztikai jellegű közösségi fejlesztések  
2.3. Biztonságosabb, informáltabb térséget  
3.1. Helyi közösség fejlődése érdekében közösségi terek kialakítása, közösségi programok, 

közösségi ismeretszerzés bővítése 
 

4.1 Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása  
4.2 Térségi mikrovállalkozások fejlesztése együttműködéssel  
Kizárólag csak egy intézkedés választható! 
 
2.4. Jelenlegi helyzet leírása, amennyiben a kiindulási állapot értelmezhető: (max. 2000 karakter) 
 
 
2.5. Támogatható tevékenységek megjelölése és megvalósítás tervezett helyszíne: 
(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 
Ezen pontra vonatkozó adatokat a projekt adatlap részét képező ”Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 
Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata”-ban tüntesse fel! 
 
 
2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 
 
 
2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (min. 1500,  max. 4000 karakter) 
 

 

2.8. Várható eredmények/indikátorok (output/eredmény/hatás):  

 
 

2.9. A projekt gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóságának bemutatása 

 



                     
 
 

 
   

 
 
2.10.Költségvetés 
 
A projekt teljes tervezett költsége :              ……………………Ft  
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: ……………………Ft  
 

Kérem, vegye figyelembe költségeinek tervezésekor, hogy a projekt megvalósításának legkésőbbi 
időpontja 2014. december 31. 

 
Projekt adatlap elválaszthatatlan része: „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi 
LEADER kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata” (csatolása kötelező) 
Csatolandó mellékletek listáját az egyes intézkedések tartalmazzák. 
 

2.11. A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak való 
megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása 

 
2.11.1 „Szívesen látjuk” – a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvény helyszíneinek 
kialakítása, fejlesztése 
 

Ssz. Vállalás/LEADER-szerűséget igazoló projektelem Igen
1. Turisztikai jellegű, térségi rendezvények megvalósítási helyszíneinek kialakítása, felújítása, 

bővítése, korszerűsítése esetén vállalom, hogy az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt 
évente min. 2 rendezvény lebonyolítok, amelynek egy időben 40-150 fő együttes 
szórakoztatását kell biztosítania. Az utolsó kifizetési kérelemmel együtt benyújtom az 
üzemeltetési kötelezettség időtartamára vonatkozó (5 éves) rendezvénytervet, amelynek 
minimális tartalma évente min. 2 rendezvény. 

 

2. Téma-, kalandpark megvalósítása, fejlesztése esetén vállalom, hogy éves szinten min. 5 hónapi 
nyitva tartást biztosítok a létesítmény használata érdekében (május- szeptember). Az utolsó 
kifizetési kérelemhez csatolom a téma-, kalandpark nyitva tartási rendjét. 

 

3. 15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén vállalom, hogy az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a főállású 
munkavállalók számát legalább 1 fővel növelem (napi 6 vagy 8 órás alkalmazás). A 
foglalkoztatási kötelezettség 2 év. 

 

4. Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. tevékenységet. Rendezvény időtartama 
legalább 4 óra. A rendezvényen elvárt résztvevői létszám 50 fő. Vállalom, hogy a rendezvény 
témájáról, helyéről, időpontjáról szóló meghívót és a hirdetés dokumentációját annak 
megvalósítását megelőző 30. napig az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület számára 
megküldöm, annak érdekében, hogy a HACS honlapján közzé tegye. A közzététel kötelező, 
abban az esetben is, ha az ügyfél a rendezvény lebonyolítására nem kér költséget. 

 

 
2.11.2. „Csalogató Térség” Turisztikai jellegű közösségi fejlesztések 
 

Ssz. Vállalás/LEADER-szerűséget igazoló projektelem Igen
1. Az 1. tevékenységhez kötelező 1 rendezvény szervezése. 

Az építési beruházáshoz kötelezően megvalósítandó rendezvény esetén igényelhető támogatás 
 



                     
 
 

 
   

összege legfeljebb 1 000 000 Ft. 
Vállalom, hogy az intézkedés keretében megvalósítandó rendezvény legalább 4 óra időtartamú 
lesz (elvárt résztvevői létszám 50 fő). Vállalom, hogy a rendezvény témájáról, helyéről, 
időpontjáról szóló meghívót és a hirdetés dokumentációját, annak megvalósítását megelőző 
30. napig az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület számára megküldöm, annak 
érdekében, hogy a HACS honlapján közzé tegye. A közzététel kötelező, abban az esetben is, 
ha az ügyfél a rendezvény lebonyolítására nem kér költséget. 

2. Vállalom, hogy a tájékoztatási vagy idegenvezetési rendszert térségi szinten (46 település 
bevonásával) építem ki.  

 

3. Tudomásul veszem, hogy HACS csak 1 pályázóval köt együttműködési megállapodást a 
projekt HBB-hez való benyújtása után (Projektjavaslat befogadása).  

 

4. Támogatás elnyerése esetén vállalom, hogy - családbarát és kerékpáros turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése esetén – 1 alkalommal (2014. évben) részt veszek az Innovatív Dél-
Zala HACS által szervezett kötelező hálózatépítő összejövetelen 

 

 
2.11.3. Biztonságosabb, informáltabb térséget 
 

Ssz. Vállalás/LEADER-szerűséget igazoló projektelem Igen 
1. Amennyiben az ügyfél vagyonvédelmi eszköz beszerzésére, rendszer kiépítésére 

igényel támogatást, legalább 2 együttműködési megállapodással kell 
rendelkeznie. Adatvédelmi szempontból kötelező az illetékes rendőri szervvel 
megállapodást kötni, továbbá javasolt érintett települési önkormányzattal. 
Együttműködési megállapodás kötelező minimális adattartalma: együttműködő 
felek neve, címe, képviselője; együttműködés tárgya; együttműködő partnerek 
által vállalt kötelezettségek, tevékenységek; együttműködés időtartama, cégszerű 
aláírás, dátum. 

 

2. Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való 
megvalósulása esetén legalább 1 alkalommal közbiztonságot vagy közösségi 
médiát népszerűsítő programot szervez az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig. 
A rendezvény témájáról, helyéről, időpontjáról szóló meghívót és a hirdetés 
dokumentációját, annak megvalósítását megelőző 30. napig az Innovatív Dél-
Zala Vidékfejlesztési Egyesületnek megküldeni, annak érdekében, hogy a HACS 
honlapján közzé tegye. A közzététel kötelező, abban az esetben is, ha az ügyfél a 
rendezvény lebonyolítására nem kér költséget. 

 

 
 
 
 
 
2.11.4 Helyi közösség fejlődése érdekében közösségi terek kialakítása, közösségi programok, 
közösségi ismeretszerzés bővítése 
 

Ssz. Vállalás/LEADER-szerűséget igazoló projektelem Igen 
1. Rendezvény megvalósítása esetén vállalom: 

Rendezvény időtartama legalább 4 óra. A pályázati forrásból kizárólag Zala 
megyei előadóművész díjazása támogatható. Közösségi rendezvényen elvárt 
résztvevői létszám min. 50 fő. A rendezvény témájáról, helyéről, időpontjáról 

 



                     
 
 

 
   

szóló meghívót és a hirdetés dokumentációját, annak megvalósítását megelőző 
30. napig az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületnek megküldeni, 
annak érdekében, hogy a HACS honlapján közzé tegye. A közzététel kötelező, 
abban az esetben is, ha az ügyfél a rendezvény lebonyolítására nem kér 
támogatást. 

2. Tábor megvalósítása esetén vállalom: 
A tábornak legalább 5 naposnak kell lennie. A táborban legalább 15 főnek (+ 
vezetők) kell egy időben részt vennie. Tábor résztvevője csak az Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező 
személy lehet. 
Az ügyfél a tábor témájáról, helyéről, időpontjáról, annak megvalósítását követő 
15. napon belül köteles szakmai beszámolót (képes és szöveges dokumentációt) 
küldeni az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületnek, annak érdekében, 
hogy a HACS honlapján közzé tegye.  

 

3. Vállalom, hogy a HVS intézkedés leírása részben jelölt 1. vagy 2. 
tevékenységhez a 3. vagy 4. vagy 5. tevékenységek legalább valamelyikét 
társítom. 

 

 
 

2.11.5 Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása 
 

Ssz. Vállalás/LEADER-szerűséget igazoló projektelem Igen
1. Vállalom, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása esetén az utolsó kifizetési 

kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt veszek a HACS által szervezett helyi 
termékkel kapcsolatos rendezvényen. 

 

2. 15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén vállalom, hogy az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához képest a főállású 
munkavállalók számát legalább 1 fővel növelem. (napi 6 vagy 8 órás alkalmazás). A 
foglalkoztatási kötelezettség 2 év. 

 

 
2.11.6 Térségi mikrovállalkozások fejlesztése együttműködéssel 
 

Ssz. Vállalás/LEADER-szerűséget igazoló projektelem Igen 
1. Az ügyfélnek igazolnia kell legalább 2, az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési 

területén működő vállalkozással az együttműködést a projekt megvalósítására 
vonatkozóan. A megvalósítás kiterjedhet a projekt eredményeinek 
népszerűsítésére, a piaci területek közös bővítésére, a gazdasági tevékenységet 
bemutató rendezvényeken, kiállításokon közös megjelenésre, a projekt keretében 
megvalósuló tevékenységi kör beszállítói körének kialakítására.  

 

2. 15 000 000 Ft felett elnyert támogatás esetén vállalom, hogy az utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásáig a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag 
létszámához képest a főállású munkavállalók számát legalább 1 fővel növelem. 
(napi 6 vagy 8 órás alkalmazás). A foglalkoztatási kötelezettség 2 év. 

 

3. Nyilatkozom, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása esetén 1 
alkalommal (2014. évben) részt veszek a HACS által szervezett hálózatépítő 
összejövetelen 

 

4. Mikrovállalkozás esetén:  



                     
 
 

 
   

Vállalom, hogy elnyert támogatás esetén tervezett tevékenység legkésőbb az első 
kifizetési kérelem benyújtásakor szerepel a mikrovállalkozásom bejelentett 
tevékenységei között. 

4. Természetes személy esetén: 
Vállalom, hogy elnyert támogatás esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig egyéni 
vállalkozóvá válok, és ezzel egy időben a tervezett tevékenységet felveszem a gazdasági 
tevékenységeim közé. 

 

 
 
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. 

 



                     
 
 

 
   

 
   Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata 

 Ügyfél neve:      
 Intézkedés megnevezése:  

   Projekt címe:   

* Tevékenység elemek** 
Megvalósítás helyszíne

Település, Utca, 
házszám, Hrsz. 

Megvalósítási hely 
tulajdonos 

megnevezése 
Mennyiség 

Mennyiségi 
egység 

Tevékenységi elem 
nettó összköltsége 

(Ft) 

Tevékenységi elem 
bruttó összköltsége 

(Ft) 

  építés             

                

  gépbeszerzés             

                

  eszközbeszerzés             
                

  
rendezvény előkészítése és 
megvalósítása             

                

  
képzés előkészítése és 
megvalósítása             

                

  tanulmánykészítés             

  marketing             

  
Vhr.31.§-ában nem szereplő 
egyéb             

 
Vhr.31.§-ában szereplő 
egyéb       

Mindösszesen      



                     
 
 

 
   

* Kérjük, X-szel  jelölje, amennyiben a projektje tartalmaz ilyen tevékenységet        
** A sorok száma bővíthető            
     Hely, dátum   Cégszerű aláírás  
              



                     
 
 

 
   

6.3.melléklet  Projekt adatlap kitöltési útmutató 

 
PROJEKT ADATLAP 

 
Az INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER HACS-hoz a LEADER  

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 
 

1. Ügyfél adatai 

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név. 
Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre jogosult neve 
(amennyiben releváns). 
Ügyfél székhelye, telephely/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, telephely, 
magánszemély esetén az állandó lakcím vagy tartózkodási hely. 
Telephely címét abban az esetben kell feltüntetni, ha a székhely nem az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 
Egyesület illetékességi területén van. 
Ügyfél adószáma: Kérjük, adja meg az ügyfél adószámát! Adószámmal nem rendelkező természetes személy 
esetén a mezőbe kérjük írja be: „nem releváns” ! 
MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az esetben 
kell kitölteni. 
Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. 
1.1 Ügyfél minősítési kódja: Kérjük, a megadott lehetőségekből válassza ki az ügyfélre vonatkozó adatot. Csak 1 
minősítési kód választható. 
1.2 Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az 
elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az 
értesítés módjának kiválasztásánál. Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím 
feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra.   

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk 
2.1 Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. 
2.2 HVS cél megjelölése: A megfelelő részbe tegyen X-et! A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott 
célkitűzés megnevezése. Több célkitűzés is választható, amennyiben a LEADER intézkedési terv, adott intézkedés 
esetén több célkitűzést  nevesít. 
2.3 HVS intézkedés megjelölése: A megfelelő részbe tegyen X-et! A HVS-ben a LEADER HACS által, a 
célkitűzések elérése céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. Kizárólag csak egy intézkedés választható! 
2.4 Jelenlegi helyzet leírása, amennyiben a kiindulási állapot értelmezhető:  
Építést tartalmazó javaslat esetén szükséges leírni, hogy új (zöld mezős) vagy felújítást vagy bővítést tartalmaz a 
fejlesztés. Meglévő épület, építmény esetén röviden mutassa be annak jelenlegi állapotát. 
Gép vagy eszközbeszerzést tartalmazó javaslat esetén szükséges leírni, hogy van-e már hasonló gép, eszköz az 
ügyfél tulajdonában. 
Rendezvényt, képzést tartalmazó javaslat esetén szükséges leírni, hogy volt-e már a programnak előzménye. 
(Mikortól rendezik meg, hány fő veszt részt rajta, milyen eredményei voltak.) 
2.5 Támogatható tevékenységek és megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER rendelet 2.§. (3) 
bekezdésében felsorolt tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett 
tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. A LEADER HACS illetékességi területén lévő 
település megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztést kívánják megvalósítani. 
Ezen pontra vonatkozó adatokat kérjük az Innovatív Dél-Zala LEADER HACS által kötelezően alkalmazandó „Az 
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata”-
ban kitölteni! 



                     
 
 

 
   

2.6 A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 
megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a LEADER HACS 
által meghatározott célkitűzések elérését. 
2.7 A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (1500-4000 karakter): A konkrét fejlesztés és a 
projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. 
Indokoltság: Ismertesse a fejlesztést indukáló problémákat, mely területek nem megfelelő működéséből/állapotából 
eredeztethető a projekt, vagy milyen külső hatások játszottak szerepet a projekt indításában.  

Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, ütemezését, írja le a projekt keretében elvégzendő 
tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni! A projekt tevékenységeinek a projekt összes 
elemét le kell fedniük. 
2.8 Várható eredmények, indikátorok (output, eredmény, hatás): 

Kérjük, mutassa be az egyes tevékenységek eredményét és hozzájárulását a projekt céljaihoz. 
Output indikátor: azt mutatja meg, hogy a program megvalósításához tervezett tevékenységek hogyan valósultak 
meg. 
Eredmény indikátor: azt mutatja meg, hogy a program megvalósítása során elvégzett tevékenységek 
eredményeként a program céljai hogyan valósultak meg. 
Hatás indikátor: azt mutatja meg, hogy a vizsgált program a kitűzött célokat mennyiben érte el. Hatás indikátort a 
fenntartási vagy üzemeltetési időszak alatt mérhető mutatókról kell megadni. 
2.9 A projekt gazdasági-, társadalmi-, és környezeti fenntarthatóságának bemutatása: Az Innovatív Dél-Zala 
Vidékfejlesztési Egyesület aktuális Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján adja meg, hogy a tervezett fejlesztés 
hogyan járul hozzá a térség gazdasági-, társadalmi-, és környezeti fenntarthatóságának elősegítéséhez. A stratégia 
milyen konkrét elemei valósulnak meg a projekt eredményeként! 
2.10 Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. 
A költségeket „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának projektjavaslati 
kiegészítő táblázata”-ban tevékenység elemenként részletezni szükséges! 
A projekt teljes tervezett költsége: Kérjük, adja meg a projekt teljes, tervezett költségét, figyelembe véve, hogy az 
ügyfél Áfa visszaigénylésre jogosult-e vagy sem. (Bruttó vagy nettó finanszírozású az EMVA támogatások 
keretében.) Az összegnek meg kell egyeznie „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER 
kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata”- mindösszesen során megadott összeggel. 
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER forrásból 
igényelt támogatás összege. 
Kérjük, adja meg a projekt keretében igényelt támogatás összegét figyelembe véve, hogy az ügyfél milyen 
támogatási intenzitásra jogosult! 
Önkormányzatok közösségi célú fejlesztés esetén nettó 100% 
Önkormányzat vállalkozási célú fejlesztés esetén nettó 60-65% (hátrányos helyzetű településen megvalósuló 
fejlesztés esetén 65 %) 
Nonprofit szervezetek, egyházak közösségi célú fejlesztés esetén 
- alanyi adómentes szervezetnél: bruttó 100 % 

- áfa visszaigénylésre jogosult szervezetnél nettó 100% 

Induló vagy működő mikrovállalkozás; őstermelő: 
- alanyi adómentes: bruttó 60-65 % (hátrányos helyzetű településen megvalósuló fejlesztés esetén 65 %) 

- áfa visszaigénylésre jogosult: nettó 60-65%(hátrányos helyzetű településen megvalósuló fejlesztés esetén 65%) 

Adószámmal nem rendelkező természetes személy bruttó 60-65% (hátrányos helyzetű településen megvalósuló 
fejlesztés esetén 65 %) 

Kérem, vegye figyelembe költségeinek tervezésekor, hogy a projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja 
2014. december 31. 



                     
 
 

 
   

 
Projekt adatlap elválaszthatatlan része: „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER 
kiírásának projektjavaslati kiegészítő táblázata” (csatolása kötelező) 
 
Kitöltési útmutató „Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi LEADER kiírásának 
projektjavaslati kiegészítő táblázata” 
A táblázat tevékenység elemek és a megvalósítási helyszínek oszlopát a projekt adatlap kitöltési 
útmutatójának 2.5 pontjában előírtaknak megfelelően kell kitölteni. 
A tevékenység elemek oszlopot a rendeletben meghatározott tevékenység elemeken belül lehet bővíteni. 
Építés esetén a költségeket létesítményenként elkülönítetten adja meg! Amennyiben egy létesítmény építési 
költsége meghaladja a nettó 5 000 000 Ft-ot, akkor kérjük az építés elemeit külön részletezni! 
Megvalósítási hely tulajdonos megnevezése oszlopba kérjük, adja meg a tervezett fejlesztés megvalósítási 
helyének tulajdonosát. (Amennyiben az ügyfél tulajdonában van az ingatlan, elégséges feltüntetni az „ügyfél” 
szót.) 
2.11. A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak való 
megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása 
A vállalásokat  intézkedésenként külön soroljuk fel. Kérjük a projekthez kapcsolódó intézkedésben szereplő 
vállalások bejelölését X-szel (csak 1 intézkedés vállalásai jelölhetők). A vállalás bejelölése annak elfogadását és 
teljesítési kötelezettségét jelenti eredményes pályázat esetén. 
 
Csatolandó mellékletek listáját az egyes intézkedések tartalmazzák. 
Építési költségek esetén árajánlatnak minősül az ÉNGY alapján összeállított tervezői költségvetés. 
Gépbeszerzés esetén MVH Gépkatalógusban szereplő tétel esetén elégséges a Gépkatalógusban szerepelő 
költségadatok adatbázis hű kinyomtatása. 
(https://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000001) 

 
Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 
 



                     
 
 

 
   

6.4 Formanyomtatványok 

 
4. intézkedés Helyi közösségfejlődése érdekében közösségi terek kialakítása, közösségi programok, 
közösségi ismeretszerzés bővítése  
A pályázó neve: 
A pályázó MVH regisztrációs száma:    
A pályázó címe: 
A pályázó adószáma: 
  

Képzési tematika 
 

 
1. A képzés típusa * 
 
 

  Szakmai ismeretek átadására, bővítésére irányuló képzés 
 

  Képesség- és készségfejlesztő képzés 
 

  Hagyományápoló képzés 
   
  Hobbi képzés 

 
 

  Egyéb, éspedig: 
 
 

2.  A képzés tárgya, újszerűsége (rövid ismertetés) 
 
 
 
 
 

3.  A képzés részletes tematikája  (óraszámokhoz igazodva) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. A képzés célja, célcsoportja – a 
képzési csoport, látogatók 
létszáma, tervezett résztvevői 
létszám 

 

 

5. A képzés helye, ideje  
 

6. A képzés összes óraszáma  
 



                     
 
 

 
   

7. A képzési napok száma  gyakorisága  
 

8. A képzés befejezésekor a 
résztvevőktől elvárt ismeretek, a 
képzés tartalmi követelményei 

 
 

 
 

9. A képzés teljesítésének  
formai követelményei 

 
 

 

10. A képzés lebonyolításához 
 szükséges személyi és tárgyi 
feltételek 

 
 
 

 

11. Milyen módon igazolja a résztvevő számára a képzés elvégzését?* 
 
 

  Tanúsítványt adnak a képzésről 
 

  Más módon, éspedig: 
 
 
 
…………………..2013……………………….hó …………..nap 
 
 

ph.  ……………………… 
szervezet hivatalos képviselője 



                     
 
 

 
   

Kitöltési útmutató 
 
* Az 1. és 11. pont esetében a megjelölni kívánt üres mezőbe tegyen X-et .  
Az egyes szövegrészek cellái bővíthetők! (Max. dokumentum méret 3 oldal.) 

2.   Kérjük, ismertesse a képzés tárgyát, témáit! Térjen ki a témaválasztás újszerűségére! 
3.   Ismertesse a képzés tematikáját! Mutassa be a képzés módszereit! Az egyes elemeknél adja meg a 
képzési órák számát! 
4.   Mutassa be a képzés célját, célcsoportját! Adjon számszerű adatokat a képzés tervezett látogatói 
létszámáról! 
5. Adja meg a képzés tervezett helyét, időpontját (kezdés, befejezés)! 
6.  Adja meg a képzés tervezett összes óraszámát!  
7. Határozza meg, hogy a képzés hány napot vesz igénybe (1 napra hány képzési óra jut)! Milyen 
gyakorisággal követik egymást a képzési napok? 
8. Ismertesse, hogy a képzést követően a résztvevők milyen ismeretekkel rendelkeznek majd (minimum 
követelmény meghatározása, a számonkérés formájával)! 
9. Milyen formai követelmények szükségesek, hogy a képzést teljesítettnek minősüljön (milyen mértékű 
hiányzás megengedett)? 
10.  Milyen személyi (oktatók, előadók, trénerek) és tárgyi feltétel (terem, technikai eszközök) 
szükségesek a program lebonyolításához? 
 

 



                     
 
 

 
   

5. sz. intézkedés Helyi termékre épülő bemutatóhelyek, látványműhelyek kialakítása 
 
A pályázó neve: 
A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT/MEGÁLLAPODÁS* 
 

amely létrejött egyrészről  …………………………………………………(pályázó hivatalos neve, címe: 
………………………………….. képviselője: ………………………….), mint a helyi termékekre épülő 
bemutatóhely, látványműhely leendő működtetője - 
………………………………………………………………. (bemutatóhely, látványműhely LEADER 
pályázat szerinti pontos megnevezése)  
másrészről ……………………………………….............. (szervezet neve, címe:……………………. 
képviselője: ……………………………  ) mint együttműködő partner  
között az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 
Felek jelen megállapodás aláírásával szándékukat fejezik ki/megállapodnak* abban, hogy a létesítendő 
bemutatóhely, látványműhely működésében együttműködnek.  
Az együttműködés tárgya: 

1. Az együttműködés keretei/ együttműködés megvalósulásának feltétele: 
 

2. Az együttműködés során felvállalt tevékenységek (vállalások): 
3. A partnerek feladata az együttműködésben: 

- pályázó feladata: 
- együttműködő partner feladata: 

4. A partnerek felelősségvállalása: 
- pályázó vállalása: 
- együttműködő partner vállalása: 

5. Az együttműködés tervezett/tényleges* időtartama: 
 

………………..2011……………………….hó …………..nap 
 
 
          ………………………                                    ………………………… 
            Pályázó képviselője                                        Együttműködő szervezet képviselője 

*Megfelelő rész aláhúzandó 



                     
 
 

 
   

 
Kitöltési útmutató:  
 

1. A dokumentumot a felek aláírásra jogosult (cégszerű) képviselői írják alá. 
Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, kézzel vagy géppel, olvashatóan az aláírás alá kell írni. 
 

2. Az együttműködés kereteinél kell részletezni, azokat a feltételeket és formákat, ami alapján vállalják 
a felek az együttműködést (pl. eredményes pályázat esetén együttműködési megállapodás kötése, 
rendszeres tájékoztatás a projekt megvalósítása során, részvétel a pályázó szervezet projekttel 
kapcsolatos értekezletein). 

3. Az együttműködés során felvállalt tevékenységeknél legalább 1 kapcsolódó tevékenységet kell 
megnevezni, amely elősegíti a bemutatóhely, látványműhely működtetését (pl. alapanyag beszállítás, 
turisták rendszeres tájékoztatása a lehetőségről). Fel kell tüntetni a tevékenység várható gyakoriságát 
és költségeit (amennyiben ez értelmezhető, illetve ha tevékenység részben, vagy egészben a projekt 
keretében finanszírozzák). 

4. A fenti szándéknyilatkozat/megállapodás bővíthető, kiegészíthető. 
5. A dokumentumot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, maximum 1 oldalban kell 

benyújtani. 
 

 
 
 



                     
 
 

 
   

6. sz. intézkedés Térségi mikrovállalkozások fejlesztése együttműködéssel           
A pályázó neve: 
A pályázó MVH regisztrációs száma: 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről  …………………………………………………(pályázó hivatalos neve, címe: 
………………………………….. képviselője: ………………………….), mint a térségi mikrovállalkozás 
/magánszemély* - a ………………………………………………………………. (LEADER projekt 
megnevezése) megvalósítása érdeké 
másrészről ……………………………………….............. (szervezet neve, címe:……………………. 
képviselője: ……………………………  ) mint együttműködő partner  
között az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 
Felek jelen megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a fejlesztendő beruházás megvalósításában 
és működésében együttműködnek.  
Az együttműködés célja: 

1. Az együttműködés keretei/együttműködés megvalósulásának feltétele: 
 

2. Az együttműködés területei, tárgya: 
3. A partnerek feladata az együttműködésben: 

- pályázó 
- együttműködő partner 

4. A partnerek felelősségvállalása: 
- pályázó 
- együttműködő partner 

5. Az együttműködés tervezett/tényleges* időtartama: 
 

………………..2013……………………….hó …………..nap 
 
          ………………………                                    ………………………… 
            Pályázó képviselője                                        Együttműködő szervezet képviselője 

*Megfelelő rész aláhúzandó 



                     
 
 

 
   

 
Kitöltési útmutató:  
 

1. A dokumentumot a felek aláírásra jogosult (cégszerű) képviselői írják alá. 
Az aláíró nevét nyomtatott betűvel, kézzel vagy géppel, olvashatóan az aláírás alá kell írni. 

2. Az együttműködés kereteinél kell részletezni, azokat a feltételeket és formákat, ami alapján vállalják 
a felek az együttműködést (pl. A megvalósítás kiterjedhet a projekt eredményeinek népszerűsítésére, 
a piaci területek közös bővítésére, a gazdasági tevékenységet bemutató rendezvényeken, 
kiállításokon közös megjelenésre, a projekt keretében megvalósuló tevékenységi kör beszállítói 
körének kialakítására.). 

3. Az együttműködés területeinél legalább 1 kapcsolódó tevékenységet kell megnevezni, amely 
elősegíti a mikrovállalkozás működtetését (pl. alapanyag beszállítás). Fel kell tüntetni a tevékenység 
várható gyakoriságát és költségeit (amennyiben ez értelmezhető, illetve ha tevékenység részben, 
vagy egészben a projekt keretében finanszírozzák). 

4. A fenti megállapodás bővíthető, kiegészíthető. 
5. A dokumentumot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, maximum 1 oldalban kell 

benyújtani. 

 
 
 
 
 


