LEADER - Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-41-7-17
Kedvezményezettek
Korlátolt felelősségű társaság
Betéti társaság
Egyéni cég
Egyéni vállalkozó
Helyi önkormányzat
Helyi nemzetiségi önkormányzat
Sportegyesület
Nemzetiségi egyesület
Egyéb egyesület
Egyéb alapítvány
Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)

Támogatás intenzitása
60%

85%

60%

Támogatás összege: 1 millió – 15 millió
Előleg: 50%
Támogatott pályázatok száma: 7 – 10 db
Benyújtás: 2018.01.02. – 2018.03.31.
Hiánypótlás egyszer
Kedvezményezett:
- akinek árbevételének kevesebb, mint 50%-a származik mezőgazdasági tevékenységből
- székhelye és a támogatás helyszíne HACS területén van
- magánszemély esetében tartózkodási hely legalább 2017.01.01-től HACS településén
van
- természetes személynek vállalnia kell, hogy az 1. kifizetési kérelemig E.V. lesz
- ügyfél regisztrációs számmal rendelkezik
- Saját tőkéje nem esik a megengedett minimum alá
- nem rendelkezik Támogatói Okirattal egyéb pályázat kapcsán és fenntartási
kötelezettsége már nincs
Cél:
- természeti értékek megőrzése
- ökoturizmus fejlesztése
- közösségek, családok, egyének életminőségének javítása, kiszolgáltatottságának
csökkentése, munkaerő-potenciál erősítése, egészségmegőrzés segítése
Önállóan támogatható tevékenységek:
Kötelező (1 db)
1. Fatelepítés főútvonalakra
2. Parkok, sétányok kialakítása, virágosítása (öntözőrendszerrel is)
3. Emlékhelyek, emlékművek, szobrok létesítése, felújítása
4. Autóbusz megállóhelyek kialakítása, felújítása
5. Információs és üdvözlő táblák beszerzése és kihelyezése
6. Tájház, falumúzeum kialakítása
*HH: nő, 25 év alatti pályakezdő, fogyatékos, 40 év feletti, min. 2 10 éven aluli gyermekét egyedül neveli, roma
**HACS hozzájárulás következő tevékenységek egyikével: projekt adatlap beküldése, személyes egyeztetés,
fórumon való részvétel

7. Tematikus utak, tanösvények, túraútvonalak kialakítása és felújítása
8. Játszótér kialakítása és felújítása

+ Tájékoztatás és nyilvánosság
Választható tevékenységek:
1. engedélyezési dokumentumok, műszaki és kiviteli tervek elkészítése
2. Közbeszerzés
3. Terület-előkészítés
4. Műszaki ellenőri szolgáltatás
5. Nyilvánosság

5%
1%
2%
1%
0,5%

Műszaki elvárások:
- építésnél szükséges műszaki ellenőr alkalmazása, ÉNGY kódos építési és felmérési
napló vezetése
- tartalmi módosításra nincs lehetőség
- elkülönített könyvelés szükséges
- játszótér kialakításánál és eszközök korszerűsítésénél a 78/2003. (XI. 27.) GMK
rendelet szem előtt tartása
Mérföldkövek: 1 – 4 db
-

megvalósítás után 8 nap
a HACS-nak nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképes
beszámoló küldése
kivitelezőnek a HACS területén, vagy Nagykáta, Pilis, Monor területén kell lennie
Támogatói Okirat közlését követő 4. hónapig az üzleti terv megvalósítását el kell
kezdeni
ha a fejlesztés új tevékenység végzéséhez kapcsolódik, azt be kell jegyezni
végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: Támogatói Okirat közlésétől számított 18
hónapon belül
záró kifizetési kérelem végső határideje 2020.12.31., egyébként az utolsó mérföldkő
megvalósítása után 30 nap
fenntartás: 5 év

*HH: nő, 25 év alatti pályakezdő, fogyatékos, 40 év feletti, min. 2 10 éven aluli gyermekét egyedül neveli, roma
**HACS hozzájárulás következő tevékenységek egyikével: projekt adatlap beküldése, személyes egyeztetés,
fórumon való részvétel

Csatolandó mellékletek:
• Fejlesztési összefoglaló
• Jógi státusz igazolása
• Utolsó mérleg és eredmény-kimutatás
• Üzleti terv
• Fenntartási és üzemeltetési terv
• Engedélyköteles tevékenységnél:
o Tervdokumentáció
o Műszaki leírás
o Eljárás megindítását igazoló dokumentum
• Nem engedélyköteles tevékenységnél:
o Tervdokumentáció
o Műszaki leírás
o Építés hatóság igazolása nem engedélyköteles tevékenységről
• Tulajdoni lap
• Helyszínrajz
• 3 db árajánlat ÉNGY-ben nem szereplő tételek és eszközbeszerzés esetén
• együttműködési megállapodás
• nyilatkozat +1 fő alkalmazásáról (HH előny)*
• könyvvizsgálói igazolás a nem mezőgazdasági bevételek igazolására (amennyiben
elkülönített annak vezetése, vagy nincs, akkor nem releváns)
• egyesületek esetén bírósági igazolás
• önkormányzat esetében képviselő-testületi igazolás
• természetes személy esetén tartózkodási hely igazolása
• HACS igazolás**
• innovativitást alátámasztó dokumentum
• jegyzői igazolás helyi településképi rendelethez való illeszkedésről
• ügyfélnyilatkozat
o (+5 pont): a fejlesztést min. 1 helyi vagy térségi rendezvényen ÉS min. 1 helyi
és térségi kiadványban népszerűsíti
o (+3 pont): a fejlesztést min. 1 helyi vagy térségi rendezvényen VAGY min. 1
helyi és térségi kiadványban népszerűsíti
• tájház vagy falumúzeum tervezett működési rendje
• ügyfélnyilatkozat projekt által érintett vidéki népesség számáról
• előzetes fotódokumentáció, 30 napnál nem régebbi, minimum 3 db
Első kifizetési kérelemhez csatolni szükséges:
• engedélyek és záradékolt tervdokumentáció

*HH: nő, 25 év alatti pályakezdő, fogyatékos, 40 év feletti, min. 2 10 éven aluli gyermekét egyedül neveli, roma
**HACS hozzájárulás következő tevékenységek egyikével: projekt adatlap beküldése, személyes egyeztetés,
fórumon való részvétel

