
KIVONAT A CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása 

felhívásáról 



Általános tudnivalók a LEADER Felhívások keretében igénybe vehető támogatásokról:

• Vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

• Előleg igénylés: az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a

(az előleg igényléshez garanciavállaló nyilatkozat, készpénzletét, garanciaszervezet által vállalt kezesség,

kötelezvény, állami kezesség)

• A támogatást igénylőnek a projekt támogatás feletti és a nem elszámolható költségeit önerőből szükséges

fedeznie

• Eszköz, gép, marketing tevékenységek, ÉNGY-ben nem lévő építési tevékenységek esetében – 3 db

egymástól független ajánlattevőtől származó árajánlat a felhívásokban rögzített tartalmi elemekkel



Általános tudnivalók a LEADER Felhívások keretében igénybe vehető támogatásokról II.:

• Elektronikus benyújtás a Magyar Államkincstár https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ weboldalán, az

elektronikus ügyintézési felületen

• A benyújtáshoz szükséges MÁK Ügyfél – azonosító és Ügyfélkapus hozzáférés

• Ha az ügyfél támogatási kérelmét nem saját maga, hanem képviselő útján kívánja benyújtani:

• a meghatalmazott vagy elsődleges képviselő Kincstár általi nyilvántartásba vétele (MÁK Ügyfél-azonosító)

• a meghatározott képviseleti forma (meghatalmazott vagy elsődleges képviselő) előzetes bejelentése

• Az ügyfél-azonosítóval már rendelkező ügyfelek részére javasolt a Kincstárhoz (korábban: Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatalhoz) bejelentett adatok ellenőrzése és szükség esetén a megváltozott adatok

módosítása

Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamu-kincstar-kozlemeny

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamu-kincstar-kozlemeny


Helyi fejlesztések támogatása - VP6-19.2.1.-18-10-22

A felhívás célja a helyi szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása, a mikrovállalkozások piaci

pozíciójának javítása, a társadalmi és gazdasági fellendülés elősegítése.

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 96,6 millió Ft

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 2-39 db

Igényelhető minimum támogatási összeg: 2,5 millió Ft

Maximum támogatási összeg: 45 millió Ft

Igényelhető maximális támogatási előleg: 50% - 22,5 millió Ft

Támogatási intenzitás: 

Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén - munkahelyteremtés nélküli projekt esetén: 60%

Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén - munkahelyteremtés vállalás esetén: 75%

Települési önkormányzat támogatást igénylő esetén: 95%

Civil szervezet támogatást igénylő esetén: 95%



Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:

• Korlátolt felelősségű társaság (113)

• Betéti társaság (117)

• Egyéni cég (228)

• Egyéni vállalkozó (231)

• Egyéb önálló vállalkozó (232)

• Adószámmal rendelkező magánszemély (233)

• Helyi önkormányzat (321)

• Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)

• Sportegyesület (521)

• Polgárőr egyesület (526)

• Egyéb egyesület (529)

• Egyéb alapítvány (569)

A támogatást igénylő:

• a támogatási kérelem benyújtását megelőzően székhellyel vagy telephellyel, vagy bejegyzett fiókteleppel

2022.09.01. napját megelőzően rendelkezik, vagy

• adószámmal rendelkező magánszemély esetében 2022.09.01. napját megelőzően életvitelszerű lakóhellyel

rendelkezik a HACS tervezési területéhez tartozó települések legalább egyikén.

• civil szervezet esetén: olyan egyesület vagy alapítvány, amelyet a bíróság legalább 2022.09.01. napját megelőzően

nyilvántartásba vett.



Támogatott tevékenységek:

Önállóan támogatható 

tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, 

önállóan nem támogatható 

tevékenységek

Választható, önállóan nem 

támogatható tevékenységek

• Épület, építmény felújítása, bővítése,

korszerűsítése (nem

energiahatékonyság)

• Épület, építmény, technológiai

rendszer felújítása, korszerűsítése

(energiahatékonyság)

• Új épület, építmény építése

• Új eszközök, gépek beszerzése, új

technológiai rendszerek kialakítása

• Megújuló energiaforrást hasznosító

technológiák kialakítása

• Rendezvényszervezés

• Tájékoztatás és nyilvánosság 

biztosítása

• Eszközök és gépek beépítéséhez 

kapcsolódó építési tevékenység

• Projektarányos akadálymentesítés

• Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés

• Immateriális javak beszerzése

• Marketing tevékenység

• Általános költségekhez kapcsolódó 

tevékenységek: tervezés, műszaki 

ellenőri szolgáltatás, 

projektmenedzsment, közbeszerzés

• Minoségbiztosítási rendszerhez való 

csatlakozás



Támogatást igénylőkre vonatkozó legfontosabb feltételek:

• A kérelmező székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelepe, adószámos magánszemély esetén lakcíme a támogatási

kérelem benyújtásának időpontjában a CSVE HACS területén van (Pásztói járás 25 településének valamelyike)

• A projekt megvalósítási helye a CSVE HACS területén van

• A kérelmező rendelkezik MÁK Ügyfél – azonosítóval

• A felhívásra induló vállalkozások is pályázhatnak (nem rendelkezik egy teljes lezárt üzleti évvel)

• Vállalkozások esetében KIZÁRÓLAG Mikrovállalkozások támogathatóak  

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.



Kötelező:

• A projektek keretében létrejött marketing anyagokon a VP arculati elemek és a HACS logó feltüntetése

• Arculati tábla a fejlesztési megvalósítási helyén – A3 méretben

• Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt a megvalósult projektről fényképes beszámoló benyújtása a HACS-nak

Nem támogatható tevékenységek: 

• az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek.

• használt eszközök, gépek, berendezések beszerzése;

• 83 kW teljesítményt meghaladó erő- és munkagépek beszerzése;

• motorral hajtott légi, vízi járművek, szárazföldi személy- és tehergépjárművek beszerzése (kivéve a 3.1.1.2. pontban 

foglaltakat);

• mobiltelefon és okostelefon beszerzése;

• lágyszárú növény beszerzése, telepítése, élőállat és tenyészállat beszerzése;

• képzés(ek) szervezése és megtartása;

• tanácsadó iroda, pályázati tanácsadást nyújtó iroda létrehozásához és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás;

• lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök beszerzése;

• magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez 

kapcsolódó épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése;

• bontott építőanyagok beszerzése, beépítése;

• ingatlan vásárlása.



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások: 

• Kizárólag új, a támogatási kérelem benyújtása előtt még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be

támogatási kérelem

• 3 éves vagy 5 éves fenntartási kötelezettség

• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 24 hónap – A 2022.12.31-IG 

BENYÚJTOTT TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ESETÉN

• A megvalósítani kívánt projektek végső elszámolásának határideje legfeljebb 2025. június 30. napja

• Minimum 1 – maximum 3 mérföldkő tervezhető a projekt megvalósítása során

• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is

• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás alapján



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások II.

Létszámtartásra és munkahelyteremtésre vonatkozó kötelezettségek:

1. Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az

önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak kezdetétől a fenntartási időszak végéig fent kell tartania.

2. A bázislétszám alapját a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja -

KSH "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadvány alapján.

3. A projekt keretében vállalt munkahelyteremtést a bázislétszámon felül kell teljesíteni és fenntartani.

4. Jelen helyi felhívás keretében történő teljes munkaidős/főállású önfoglalkoztatottá válás is munkahelyteremtésnek

minősül.

5. A vállalt létszámbővítésnek a 2. pontban meghatározott módszertan alapján számított átlaglétszámban kell

teljesülnie.



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások II.

Létszámtartásra és munkahelyteremtésre vonatkozó kötelezettségek:

6. A támogatást igénylő egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, a

részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg.

7. Az új munkahely(ek) betöltésére vállalt létszámbővítésnek először a fenntartási időszak kezdetétől számított 12

hónap átlagában foglalkoztatott létszám alapján kell igazoltan megvalósulnia.

8. Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a

támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló.

9. A foglalkoztatotti létszámbővítésre tett vállalást projektenként kell teljesítenie a kedvezményezettnek, azaz a több

támogatott projekt kapcsán tett vállalások összeadódnak.



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások III.

• A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

• A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat 

szükséges figyelembe venni:

• Immateriális javak beszerzése, marketing tevékenység, minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás 

max. a projekt összköltségének 30%-a

• Általános költségek max. a projekt összköltségének 7%, ebből 

• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása: 0,5%

• 3. Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 1%

• 4. Műszaki ellenőri szolgáltatás: 1%

• 5. Projektmenedzsment: 2,5%

• 6. Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.): 2%



Pontozás I.

A felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritérium 3. pontjában kerülnek felsorolásra a pontozási szempontok.

Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

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!

A legfontosabb tartalmi értékelési szempontok:

1. Projektterv
I. Jelenlét a térségben: A fejlesztés megvalósítási helye szerinti település lakosságszáma / A támogatást igénylő kötődése a

térséghez

II. Megalapozottság, indokoltság: Fejlesztéssel érintett terület vagy épület(ek) bemutatása / A fejlesztés szükségessége / A

fejlesztés célja és tartalma

III. Fenntarthatóság: A fejlesztés várható hatásai / A fejlesztés kockázatai

IV. Innovatív tartalom

V. Költséghatékonyság: Hogyan érvényesül a fejlesztés megvalósítása során a költséghatékonyság / Megújuló

energiahasznosításra vonatkozó adatok



Pontozás II.

2. A projekt megvalósításának helye a kedvezményezettjárások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.)

Korm. rendelet alapján

3. A fejlesztés megvalósításának helye benne van-e 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet 2. mellékletében

(Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel

sújtott települések)

4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben részesült támogatásban a

LEADER program keretében

5. A támogatást igénylő vagy képviselője, munkavállalója hozzájárulása a HACS munkájához

6. A projekt népszerűsítése (online vagy személyesen vagy helyi/térségi kiadványban)



Értékelési szakaszok:

2022.11.30

2022.12.15

2022.12.31

2023.01.31

2023.02.15

2023.02.28

2023.03.15

2023.03.31

2023.04.28

2023.05.31

A helyi 
támogatási 
kérelmek 

benyújtásának 
kezdő időpontja: 

2023.05.31.



LEADER Helyi Felhívások elérése:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml


www.cserhatalja.eu

http://www.cserhatalja.eu/


Elérhetőségek:

Munkaszervezeti Iroda – 3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz

Weboldal: www.cserhatalja.eu

Facebook: https://www.facebook.com/cserhataljaHACS/

Munkatársak elérhetőségei:

Kodák József munkaszervezet – vezető: 30/718-0895; kodak@cserhatalja.eu

Tábori Mónika munkaszervezet – vezető helyettes: 30/718-0902; monika@cserhatalja.eu

http://www.cserhatalja.eu/
https://www.facebook.com/cserhataljaHACS/
mailto:kodak@cserhatalja.eu
mailto:monika@cserhatalja.eu
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