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Kedvezményezett Cél Tartalom 
 

 Önkormányzat1, 
egyházak, non-profit 

szervezetek és 
társulásaik 

Vállalkozók és 
természetes 
személyek 

  

Fejlesztés:  
• építés, 
• gépbeszerzés, 
• a végzett tevékenység 

minőségi javulását vagy 
energiahatékonyságát 
növelő kisléptékű 
beruházás.  

• szolgáltatás 
igénybevétele 

• a fejlesztéshez 
kapcsolódó 
tanulmányok  

• marketing tevékenység 
költségei 
elszámolhatóak 

 

A jogcím tartalma alatt 
meghatározott.  

A jogcím 
tartalma alatt 

meghatározott. 

Közösségi célú: a fejlesztés a 
Közhasznú szervezetek 
tevékenységéről szóló 1997. évi 
CLVI. tv. V. fejezet 26. 
paragrafus c) pontja szerinti 
feladat ellátását segíti elő,  
 
 
Vállalkozási alapú: a fejlesztés 
a Közhasznú szervezetek 
tevékenységéről szóló 1997. évi 
CLVI. tv. V. fejezet 26. 
paragrafus c) pontjától eltérő 
feladat ellátását segíti elő. 

Közösségi célú: Amennyiben a fejlesztés a 
Közhasznú szervezetek tevékenységéről 
szóló 1997. évi CLVI. tv. V. fejezet 26. 
paragrafus c) pontja szerinti feladat ellátását 
segíti elő,  
és a kedvezményezett nem vállalkozó vagy 
magánszemély, a támogatási intenzitás az 
összes elismerhető nettó kiadás 100%-a. 
 
Vállalkozási alapú: Amennyiben a 
fejlesztés a Közhasznú szervezetek 
tevékenységéről szóló 1997. évi CLVI. tv. 
V. fejezet 26. paragrafus c) pontjától eltérő 
feladat ellátását segíti elő: 

- önkormányzat, egyház, vagy non-
profit szervezet, és a megvalósítás 
helyszíne a 311/2007, illetve a 
240/2006 Kormányrendeletek 
alapján leghátrányosabb helyzetű 
vagy hátrányos helyzetű és 
elmaradott település, akkor a 
támogatási intenzitás 65%, 

- önkormányzat, egyház, vagy non-

                                              
1 Költségvetési szerv esetén az összes nettó elszámolható költség 100%-aként értelemzendő az alább megjelölt 100% támogatási intenzitás.  



profit szervezet, és a megvalósítás 
helyszíne nem a 311/2007, illetve a 
240/2006 Kormányrendeletek 
alapján leghátrányosabb helyzetű 
vagy hátrányos helyzetű és 
elmaradott település, akkor a 
támogatási intenzitás 60%, 

- vállalkozó és természetes személy, és 
a megvalósítás helyszíne a 311/2007, 
illetve a 240/2006 
Kormányrendeletek alapján 
leghátrányosabb helyzetű vagy 
hátrányos helyzetű és elmaradott 
település, akkor a támogatási 
intenzitás 65%, 

- vállalkozó és természetes személy, és 
a megvalósítás helyszíne nem a 
311/2007, illetve a 240/2006 
Kormányrendeletek alapján 
leghátrányosabb helyzetű vagy 
hátrányos helyzetű és elmaradott 
település, akkor a támogatási 
intenzitás 60%, 

Képzés 100% 50% (60%)2 A HACS stratégiájában 
megfogalmazott LEADER 
tevékenységekhez kapcsolódó 
oktatás, képzés megvalósítása. 

A HVS-ben megfogalmazott, az ÚMVP I-III 
tengelyéből, ÚMFT, valamint hazai 
forrásokból nem támogatható képzések 
megvalósítása, különös tekintettel a HVS-
ben megfogalmazott LEADER fejlesztési 
elképzelésekhez kapcsolódó képzésekre 

- A képzéshez kapcsolódó kisértékű 
eszközbeszerzések is támogathatóak.  

Rendezvény  100% 50% (60%) A HACS stratégiájában Falunap, szakmai rendezvények, 

                                              
2 A zárójelben jelzett számok a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák szempontjából leghátrányosabb/hátrányos helyzetűnek tekintett településekre vonatkozó támogatási  
intenzitásokat jelölik.  



megfogalmazott 
gazdaságfejlesztési vagy 
életminőség javítási 
intézkedésekhez kapcsolódó 
rendezvények megvalósítása 

rendezvénysorozatok, térségi 
együttműködésekhez kapcsolódóan a 
"vendéglátó" HACS területén megrendezett 
találkozók, egyéb.  
• A rendezvény jogcím keretében 

kizárólag kis értékű eszközbeszerzések 
támogathatók (a kérelem értékének 
legfeljebb 10%-áig támogathatóak) A 
nagyobb értékű eszközök használata, 
tereprendezés, stb. szolgáltatás 
igénybevételével kezelhető. Beruházás 
rendezvény keretében nem támogatható.  

Térségen belüli szakmai 
együttműködések 

• önkormányzatok és 
társulásaik: 100% 

• egyházi és non-
profit szervezetek: 
80% (90%) 

50% (60%) A HACS stratégiájában 
meghatározott fejlesztési 
elképzelésekhez kapcsolódó 
térségen belüli szakmai 
együttműködés erősítése  

Pl. vidéki turizmus hálózat létrehozása, helyi 
termékhez kapcsolódó együttműködések 
(helyi piacokon való közös megjelenés, 
márkanév kifejlesztése, stb.), térségen belüli 
"testvérvárosi" kapcsolatok  

Térségek közötti és 
nemzetközi 
együttműködések  

• önkormányzatok és 
társulásaik: 100% 

• egyházi és non-
profit szervezetek: 
80% (90%) 

50% (60%) A HACS stratégiájában 
meghatározott fejlesztési 
elképzelésekhez kapcsolódó 
térségen közötti szakmai 
együttműködés, valamint a 
LEADER térségi és nemzetközi 
együttműködések erősítése. 

Pl. térségi határon átnyúló vidéki turizmus 
hálózat létrehozása, helyi termékhez 
kapcsolódó együttműködések (helyi 
piacokon való közös megjelenés, márkanév 
kifejlesztése, stb.), "testvérvárosi" 
kapcsolatok, LEADER térségi és 
nemzetközi együttműködések   

     
Komplex projekt  A komplex projekt több a fent felsorolt jogcímcsoportokba tartozó fejlesztések kapcsolt, integrált megvalósítása. Minden 

komponensre a rá vonatkozó jogcímekhez tartozó támogatási intenzitásokat kell figyelembe venni. Az értékelésnél a 
komplex projekt komponensek egyenként min. +5 pontban részesülnek.  

 


