
Az ÚMVP I rányító Hatóságának 24/2010. (IV. 16.) közleménye az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági 
közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás mellékletében szereplő HPME 
katalógus módosításának kiegészítéséről 

A Pályázati Felhívás mellékletét képező Helyi Akciócsoportok HPME katalógusában szereplő 
alábbi célterületek módosításra kerültek és az alábbi új célterület azonosítóval lettek ellátva. A régi 
célterületek helyébe az új célterület azonosítóval rendelkező, jelen közlemény mellékletét képező 
célterületek lépnek. 
  
Fels
Célterület: 1013920 
Új Célterület azonosító: 1016022 
 

ő-Tisza Völgye Vidékfej lesztési Egyesület  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 022
Helyi Akciócsoport: Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Vendégturizmus kialakítása és fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet alapján a négy napraforgónál alacsonyabb minősítésű magánszálláshelyek
fejlesztése. 

II. Támogatás vehető igénybe

4 napraforgó besorolásnál alacsonyabb kategóriájú vendégszállások illetve vendéglátóegységek fejlesztése, újak
kialakítása. 

III. Támogatható tevékenységek

Vendéglátóegységek, szállások kialakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása és a hozzá kapcsolódó
eszközbeszerzések, marketing tevékenységek

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 200 eurónak megfelelő
forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 28 000 eurónak megfelelő
forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 1 200 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 28 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH
településen (%)

Intenzitások LHH településen
(%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Non-profit szervezetek 60 65
Egyházi jogi személy 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 212 000 eurónak



megfelelő forintösszeg, egyéb területen 28 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Márokpapi ; Jéke ; Lövőpetri ; Jánd ; Gemzse ; Aranyosapáti ; Vásárosnamény ; Vámosatya ; Tivadar ;
Tiszavid ; Tiszaszalka ; Tiszakerecseny ; Tiszaadony ; Tarpa ; Gelénes ; Csaroda ; Beregsurány ; Beregdaróc

;
Barabás ; Mátyus ; Nagyvarsány ; Olcsva ; Tákos ; Pap ; Lónya ; Kisvarsány ; Ilk ; Hetefejércse ; Gyüre ;
Gulács ; Nyírlövő ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő
épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek,
berendezések beszerzésének, felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei;
szerkesztés költségei; nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

IX. Értékelési szempontok



Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Hátrányos helyzetű munkavállalót (nő, 25
év alatti pályakezdő fiatal, fogyatékkal élő,
40 évesnél idősebb, 2 vagy több 10 éven
aluli gyermeket nevelő munkavállaló, 10
éven aluli gyereket nevelő egyedülálló
munkavállaló) foglalkoztat  

nyilatkozat alapján 10

A beruházás partnerségben valósul meg együttműködési megállapodás más térségi
turisztikai szolgáltatóval 

10

Az ügyfél a településen még nem működő
szolgáltatást hoz létre, vagy a meglévő
szolgáltatás színvonalát fejleszti. 

Kérelem alapján. FATOSZ nyilvántartása
alapján  

10

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra  Kérelem alapján. 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum
pontszám

Hátrányos helyzetű munkavállalót (nő, 25
év alatti pályakezdő fiatal, fogyatékkal élő,
40 évesnél idősebb, 2 vagy több 10 éven
aluli gyermeket nevelő munkavállaló, 10
éven aluli gyereket nevelő egyedülálló
munkavállaló) foglalkoztat  

igen 10

Hátrányos helyzetű munkavállalót (nő, 25
év alatti pályakezdő fiatal, fogyatékkal élő,
40 évesnél idősebb, 2 vagy több 10 éven
aluli gyermeket nevelő munkavállaló, 10
éven aluli gyereket nevelő egyedülálló
munkavállaló) foglalkoztat  

nem 0

A beruházás partnerségben valósul meg igen 10
A beruházás partnerségben valósul meg nem 0
Az ügyfél a településen még nem működő
szolgáltatást hoz létre, vagy a meglévő
szolgáltatás színvonalát fejleszti. 

Meglévő szolgáltatást fejleszt 10

Az ügyfél a településen még nem működő
szolgáltatást hoz létre, vagy a meglévő
szolgáltatás színvonalát fejleszti. 

Az adott kategóriában új szolgáltatást hoz
létre a településen 

5

Az ügyfél a településen még nem működő
szolgáltatást hoz létre, vagy a meglévő
szolgáltatás színvonalát fejleszti. 

Az adott kategóriában nem hoz létre új
szolgáltatást a településen 

0

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra  Legalább egy munkahely jön létre (az
önfoglalkoztatáson felül) 

20

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra  Legalább egy munkahely jön létre (beleértve
az önfoglalkoztatást) 

10

X. Jogkövetkezmények

-



XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás. Nyilatkozat hátrányos helyzetű foglalkoztatásáról.


