Tamási és Térsége LEADER Egyesület
HFS Cselekvési Terv 2016-2020
1. intézkedés
1. Intézkedés
megnevezése
2. Specifikus cél

3. Indoklás,
alátámasztás

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Mikro vállalkozások fejlesztése
- Helyi gazdasági szereplők versenyképességének javítása, piaci pozíciójuk
erősítése
- Munkahelyek teremtése, meglévők megtartása
GY1, GY2, GY7, GY8, GY9, GY10, L1, L4, V4
A HACS területe jellemzően aprófalvas településekből áll, ahonnan a
szakképzett mobil fiatalok elvándorolnak, így mard az elöregedő és
szakképzetlen munkaerő. Ez a környezet nem kedvez a beruházások
élénkülésének. A kisebb településeken a legnagyobb foglalkoztató az
önkormányzat, mely nem tud versenyképes bérrel hosszú távú
munkalehetőséget biztosítani. Ez a probléma önmagát generálja. Az
egyetlen kiugrási pont a helyi vállalkozások erősítése, mely a
munkahelyteremtéssel növeli a térség népességmegtartó erejét, és a
potenciális befektetők számára is vonzóbbá válik a térség.
Olyan gyártó és feldolgozó cégek támogatása, melyek beruházásainak
nagysága nem éri el a GINOP minimálisan elvárt nagyságát. Ezen túl
kereskedelmi és szolgáltató cégek fejlesztéseinek támogatása, mely
meghatározó szerepet tölt be az adott településen, kizárva a
mezőgazdasági vállalkozásokat. Támogatandó a helyi termékek (HACS
területén előállított alapanyagokból, helyben feldolgozott termék)
előállítása, fejlesztése.
Ingatlan vásárlás nem támogatott, ezen túl azon ingatlan fejlesztés sem,
mely csak és kizárólag állagmegóvást és értékmegőrzést takar.
Elszámolható költségek köre:
a.) Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem
b.) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz
kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem
c.) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan
beruházás – önállóan nem támogatható projektelem
d.) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez
kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem
támogatható projektelem
A gazdaság fejlesztése a vállalkozások segítésén keresztül válik
megvalósíthatóvá, melyet a GINOP forrásai is dotálnak, de sajnos a vidéki
kisebb mikro vállalkozások nem tudnak magas összegű projekteket
finanszírozni, így aztán a HFS kimondottan azon csoportot célozza meg
ezzel az intézkedésével, mely 5 millió Ft alatti támogatás elnyerésével is tud
hozzáadott értéket képviselni az adott településén. Főként olyan gazdasági
területen kivéve mezőgazdaság, mely nem annyira preferált a nagyobb OP
pályázatok között. Nem támogathatók azon vállalkozások, amelyek
mezőgazdaságból származó árbevétele nagyobb, mint 50%.

6. Jogosultak köre

7. Kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

8. Tervezett forrás

9. Megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10. Kimeneti
indikátorok

Mikro vállalkozás kategóriába tartozó
- egyéni vállalkozó,
- gazdasági társaság,
- őstermelő
- szociális szövetkezet
Jogosultsági kritériumok:
HACS területén működő, székhellyel, telephellyel bejegyzett olyan cég,
vállalkozás, mely minimum 1 fő munkavállalóval rendelkezik a pályázat
benyújtásakor. Mezőgazdasági tevékenységéből származó nettó árbevétele
nem haladja meg az 50%-ot.
Alkalmazottak számának megőrzése feltétel.
Piaci ár bizonyítása.
Kiválasztási kritériumok:
Új termék vagy szolgáltatás bevezetése, fejlesztése.
Alkalmazottak számának bővítése.
Megújuló energia alkalmazása.
Együttműködésben megvalósuló projekt.
a) az adott beavatkozási
150.000.000 Ft
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
társfinanszírozás) nagysága
b) a támogatás aránya
70%
c) a projektméret korlátai
maximum 5.000.000 Ft
d) a támogatás módja (hagyományos
hagyományos
vagy egyszerűsített költségelszámolás)
2016. IV. negyedév-2019. IV. negyedév
A projekt megvalósítására szánt idő maximum 12 hónap.
a) A támogatott projektek
száma (db)
b) A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)

35 db
mikro vállalkozás: 35 db

2. intézkedés
1. Intézkedés
megnevezése
2. Specifikus cél

Helyi érték és szolgáltatás fejlesztése

3. Indoklás,
alátámasztás

E2, E3, E4, GY2, GY6, GY12, GY13, L2, V1
Az élhető, fenntartható és minőségi vidéki élet alapkövetelménye, hogy a
szakképzett fiatalok hosszú távon helyben is megtalálhassák számításaikat.
Ehhez többek között a térség népességmegtartó erejének növelése
szükséges olyan közérzetjavító beruházásokkal, melyek versenyképes
alternatívát képesek adni az urbánus térségekkel szemben (pl.: játszótér,
közterületek felújítása)

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

Támogatható minden olyan beruházás, amely a helyi identitástudatot
erősíti, és a lakosság jó közérzetéhez járul hozzá.

Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése

Elszámolható költségek köre:
a.) Új eszköz beszerzése
b.) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
c.) Marketing elemek megvalósítását segítő költségek – önállóan nem
támogatható tevékenység

Marketing költség nem haladhatja meg a projekt összköltségének 8 %-át.
5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

Csak azon fejlesztések támogathatók, amelyek VP és TOP forrásokból nem
valósíthatók meg.

6. Jogosultak köre

önkormányzat,
civil szervezet,
egyház
Jogosultsági kritériumok:
Civil szervezet pályázó esetén a szervezet alapító okiratában megjelölt
tevékenységek kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez.

7. Kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

Kiválasztási kritériumok:
Település lakosságszáma
Együttműködésben megvalósuló projekt
Fejlesztéssel érintett terület kiterjedése (helyrajzi számok)
8. Tervezett forrás

a) az adott beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
társfinanszírozás) nagysága
b) a támogatás aránya
c) a projektméret korlátai
d) a támogatás módja (hagyományos

80.000.000 Ft

95%
maximum 3.000.000 Ft
hagyományos

9. Megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10. Kimeneti
indikátorok

vagy egyszerűsített költségelszámolás)
2016. IV. negyedév-2018. IV. negyedév
A projekt megvalósítására szánt idő maximum 12 hónap.
a) A támogatott projektek
száma (db)
b) A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)

30 db
önkormányzat: 20 db
civil szervezet: 8 db
egyház: 2 db

3. intézkedés
1. Intézkedés
megnevezése

Turisztikai fejlesztések, turisztikai termékcsomagok
kialakítása

2. Specifikus cél

Helyi gazdasági szereplők versenyképességének javítása, piaci pozíciójuk
erősítése
Munkahelyek teremtése, meglévők megtartása
Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése
Térség idegenforgalmi kapacitásának növelése
E2, E3, E4, E5, E6, GY1, GY2, GY4, GY5, GY13, L2, L3, L6, L7, V2
Az utóbbi évtizedben az akciócsoport területén nem valósult meg olyan
komplex turisztikai beruházás, mely igazán vonzóvá tenné azt a turisták
számára. Míg a térségben egyre hiányosabbak az idegenforgalmi
szolgáltatások, addig a konkurens turisztikai desztinációk átgondolt
beruházások segítségével megerősödtek. A helyi turizmusból származó
jövedelmek folyamatosan csökkennek, ezzel párhuzamosan a
foglalkoztatás is ebben a szektorban. Számos lehetőség van a helyi
turizmusban, de a kihasználásukhoz hiányzik a kezdő tőke.
Turisztikai szolgáltatás előállításához szükséges eszköz beszerzés, ingatlan
felújítás, átalakítás, de nem új szálláshelyek kialakítására. Megújuló energia
hasznosítás, marketing elemek bevezetése.

3. Indoklás,
alátámasztás

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

Turisztikai szolgáltatásnak minősül minden olyan tevékenység, amely
elsősorban a térségbe érkező vendégek számára nyújt szolgáltatást.
Elszámolható költségek köre:
a.) Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem
b.) Szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem
támogatható projektelem
c.) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez
kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem
támogatható projektelem
d.) Marketing elemek megvalósítását segítő költségek – önállóan nem
támogatható tevékenység
Marketing költség nem haladhatja meg a projekt összköltségének 8 %-át.
5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

A HACS területén megvalósított beruházás támogatható. Új szálláshely
fejlesztés nem támogatott önállóan.
Önkormányzat és Civil szervezet pályázó esetében nem támogatható olyan
fejlesztés, amely TOP felhívásokból megvalósítható.
Mikro vállalkozás esetén a mezőgazdasági tevékenységéből származó nettó
árbevétele nem haladja meg az 50%-ot.

6. Jogosultak köre

Mikro vállalkozás kategóriába tartozó, 50% mezőgazdasági árbevétel alatti
- egyéni vállalkozó,
- gazdasági társaság,
- őstermelő

7. Kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

8. Tervezett forrás

9. Megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10. Kimeneti
indikátorok

Civil szervezet
Önkormányzat
Jogosultsági kritériumok:
HACS területén működő, székhellyel, telephellyel bejegyzett olyan cég,
vállalkozás, mely minimum 1 fő munkavállalóval rendelkezik a pályázat
benyújtásakor.
Mezőgazdasági tevékenységéből származó nettó árbevétele nem haladja
meg az 50%-ot.
Civil szervezet pályázó esetén a szervezet alapító okiratában megjelölt
tevékenységek kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez.
Alkalmazottak számának megőrzése feltétel.
Piaci ár bizonyítása.
Tagság helyi TDM szervezetben
Kiválasztási kritériumok:
Új termék vagy szolgáltatás bevezetése, fejlesztése.
Alkalmazottak számának bővítése.
Megújuló energia alkalmazása.
Együttműködésben megvalósuló projekt.
Együttműködés helyi TDM szervezettel.
a) az adott beavatkozási
100.000.000 Ft
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
társfinanszírozás) nagysága
b) a támogatás aránya
Mikro vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet: 70%
c) a projektméret korlátai
maximum 5.000.000 Ft
d) a támogatás módja (hagyományos
hagyományos
vagy egyszerűsített költségelszámolás)
2016. IV. negyedév-2018. IV. negyedév
A projekt megvalósítására szánt idő maximum 12 hónap.
a) A támogatott projektek
száma (db)
b) A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)

25 db
vállalkozások: 21 db
civil szervezet: 2 db
önkormányzat: 2 db

4. intézkedés
1. Intézkedés
megnevezése
2. Specifikus cél
3. Indoklás,
alátámasztás

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás
6. Jogosultak köre
7. Kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

8. Tervezett forrás

9. Megvalósítás
tervezett

Helyi értékek védelmét szolgáló beruházások támogatása
Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése
E6, GY12, GY13, V3
Az önkéntes, civil szervezeti formában működő, helyi értékek védelmét
szolgáló egyesületek fontos társadalmi feladatot látnak el. Az érintett civil
szervezetek működési körülményei, a rendelkezésre álló infrastruktúra
nagyon rossz, a vonulási idő egyes településekre több mint fél óra. Az
értékek és az emberélet védelme érdekében kiemelkedően fontos ezeknek
a szervezetek fejlesztéseinek támogatása, tekintve azt, hogy más
forráslehetőségek nem állnak rendelkezésre.
Önkéntes, civil alapon szervezett káresemények elhárítását elősegítő
fejlesztések a lakossági, önkormányzati és vállalkozói vagyon védelme
érdekében.
Elszámolható költségek köre:
a.) Új eszköz beszerzése
b.) Szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
c.) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez
kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem
támogatható projektelem
A fejlesztés más operatív programból, illetve egyéb forrásból nem
valósítható meg. A fejlesztés kiegészíti az akciócsoport 2007-2013-as
LEADER projektjeit.
Civil szervezet
Jogosultsági kritériumok:
Szakmailag megalapozott, több település támogatásával jön létre.
A civil szervezet alapító okiratában megjelölt tevékenységek
kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez.
Csak mikrotérségi központban valósulhat meg a fejlesztés.
Kiválasztási kritériumok:
Megújuló energia felhasználása és környezettudatosság.
Civil szervezet múltja, tagok száma, tevékenysége által érintett települések
száma.
Együttműködő települések száma.
Együttműködés más katasztrófavédelmi szervezettel.
a) az adott beavatkozási
40.000.000 Ft
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
társfinanszírozás) nagysága
b) a támogatás aránya
95%
c) a projektméret korlátai
maximum 20.000.000 Ft
d) a támogatás módja (hagyományos
hagyományos
vagy egyszerűsített költségelszámolás)
2016. IV. negyedév
A projekt megvalósítására szánt idő maximum 12 hónap.

időintervalluma
10. Kimeneti
indikátorok

a) A támogatott projektek
száma (db)
b) A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)

2 db
Civil szervezet: 2 db

5. intézkedés
1. Intézkedés
megnevezése
2. Specifikus cél
3. Indoklás,
alátámasztás

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása
5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

6. Jogosultak köre
7. Kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

8. Tervezett forrás

9. Megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10. Kimeneti

Civil szervezetek eszköz fejlesztése
Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése
Civil szervezetek aktivitásának növelése
E6, GY2, GY12, GY13, V1
Nagyon sok civil szervezet működik az akciócsoport területén különböző
tevékenységi körökkel: kultúra, sport, szabadidő, érdekérvényesítés,
jótékonyság stb. Ezeknek az egyesületeknek, illetve alapítványoknak a
forrásteremtő képessége mindig is korlátozott volt. A tagdíjbevétel és az
alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek szinte sosem fedezik a fontos
társadalmi (gyakran közhasznú) feladatok, célok kiadásait, a térség rossz
gazdasági helyzete miatt a szponzori támogatási lehetőségek is jelentősen
korlátozottak. A civil szervezetek fejlődése ezért rendkívül nehéz. Az
önkormányzatok által biztosított eseti támogatások, és a bizonytalan
pályázati lehetőségek sem biztosítják a hosszú távú működést.
Projekt megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés. Elsősorban a több évig
használható, hasznosítható tárgyi eszközök beszerzése támogatott.
Elszámolható költségek köre:
a.) Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem
A civil szervezetek forrásteremtő képessége a térségben nagyon rossz, a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaiból az egyesületek, alapítványok
jelentős része kiszorul, más Operatív Programból megvalósuló
projektekhez a civil szervezetek működésének megerősítése szükséges.
Civil szervezetek
Jogosultsági kritériumok:
A pályázat benyújtásakor már legalább 1 éve működő civil szervezet
támogatható.
A civil szervezet alapító okiratában megjelölt tevékenységek
kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez.
Kiválasztási kritériumok:
Civil szervezet múltja, tagok száma, tevékenysége által érintett települések
száma.
A fejlesztés hatása a civil szervezet hosszútávú működésére.
a) az adott beavatkozási
48.000.000 Ft
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
társfinanszírozás) nagysága
b) a támogatás aránya
95%
c) a projektméret korlátai
maximum 1.000.000 Ft
d) a támogatás módja (hagyományos
hagyományos
vagy egyszerűsített költségelszámolás)
2016. IV. negyedév-2018. IV. negyedév
A projekt megvalósítására szánt idő max. 6 hónap.
a) A támogatott projektek

55 db

indikátorok

száma (db)
b) A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)

Civil szervezet: 55 db

6. intézkedés
1. Intézkedés
megnevezése
2. Specifikus cél
3. Indoklás,
alátámasztás

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

6. Jogosultak köre
7. Kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

Rendezvények támogatása
Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése
Civil szervezetek aktivitásának növelése
E6, E7, GY5, GY11, GY12, GY13, L2, L3, L5, L7, V2
Az egyedi, nagy hagyományokkal rendelkező, esetlegesen több település
összefogásával megvalósuló rendezvények önmagukban is turisztikai
vonzerőt jelenthetnek. A rendezvények megvalósításával alkalmat
adhatunk a helyi kultúra bemutatására, a helyi termelők bemutatkozására
is. A színvonalas rendezvények akár országos szintű érdeklődésre is számot
tarthatnak és további idegenforgalmi bevételeket generálnak a térségben.
Rendezvények megvalósítása során jelentkező költségek, kiadások.
Elszámolható költségek köre:
a.) Új eszköz beszerzése
b.) Bérleti díj és egyéb szolgáltatások költsége
c.) Személyi jellegű kiadások
d.) Szállítással és egyéb utazással felmerülő költségek
A térségben jelentős szerepet töltenek be a nagy hagyományokkal
rendelkező, egyedi rendezvények.
Ezeknek a rendezvényeknek a finanszírozása állandó jellegű problémát
jelent. Más operatív programból ilyen jellegű események támogatása nem
megoldható. Az egyéb, alkalmi jellegű támogatások (pl. NEA, NKA, a
későbbiekben megnyíló TOP 5.3) korlátozottak. A rendezvény LEADER
forrásból abban az esetben támogatható, ha a pályázat benyújtásakor nincs
lehetőség más forrásból (NEA, NKA, TOP 5.3 stb.) történő finanszírozásra.
Civil szervezet
Önkormányzat
Jogosultsági kritériumok:
Minimum 5 település együttműködésével megvalósuló vagy legalább 4000
főt érintő rendezvény szervezése támogatott.
A rendezvényen kötelező legalább 3 helyi termék (HACS területén
előállított) bemutatása.
Elsősorban olyan egy vagy több napos rendezvények, fesztiválok
támogathatók, amelyek legalább három különböző területet/témát ölelnek
fel. (pl. kulturális, irodalmi, zenei, hagyományőrző, gasztronómiai, sport,
kézműves, népművészeti) pl. elszármazottak találkozóján kirakodóvásár,
pálinkakóstoló, tánccsoport fellépése, gyerekeknek kézműves foglalkozás
stb.
Falunap szervezése nem támogatott.
Civil szervezet pályázó esetén a szervezet alapító okiratában megjelölt
tevékenységek kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez.
Kiválasztási kritériumok:
Előnyt élveznek a több napos rendezvények.
A rendezvény résztvevőinek száma.
A rendezvényen bemutatásra kerülő helyi termékek száma.

8. Tervezett forrás

9. Megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10. Kimeneti
indikátorok

Együttműködő települések száma.
A rendezvény múltja.
A rendezvény egyedisége.
A rendezvény fenntarthatósága.
Együttműködés helyi TDM szervezettel.
a) az adott beavatkozási
27.000.000 Ft
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
társfinanszírozás) nagysága
b) a támogatás aránya
95%
c) a projektméret korlátai
maximum 3.000.000 Ft
d) a támogatás módja (hagyományos
hagyományos
vagy egyszerűsített költségelszámolás)
2016. IV. negyedév-2019. IV. negyedév
A projekt megvalósítására szánt idő maximum 12 hónap.
a) A támogatott projektek
száma (db)
b) A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)

12 db
Civil szervezet: 9 db
Önkormányzat: 3 db

7. intézkedés
1. Intézkedés
megnevezése
2. Specifikus cél

3. Indoklás,
alátámasztás

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

6. Jogosultak köre
7. Kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

Vidéki közösség és nevelés fejlesztés
Minőségi élethez szükséges szolgáltatások fejlesztése
Civil szervezetek aktivitásának növelése
Hátrányos helyzetű csoportok integrálásának és felzárkóztatásának
elősegítése
E6, GY1, GY2, GY3, GY12, GY13, V1
A szakképzett munkaerő elvándorlásának következtében az alulképzett
munkaerő aránya egyre jelentősebb. Ez magával hozza azt a negatív hatást,
hogy a hátrányos helyzetű rétegek aránya a társadalom egészét tekintve
egyre nagyobb. Napjainkra már a második generáció nő fel úgy, hogy nem
látja a szüleit dolgozni, így az ebből a társadalmi rétegből érkező fiatalok
eleve hátrányos helyzetből indulnak az élet minden területét tekintve. A
tervezés során megállapítást nyert, hogy e problémára az egyetlen
megoldás az, ha ezeket a fiatalokat (általános iskolás diákokat)
iskolarendszeren kívüli készségfejlesztő és szemléletformáló programokba
vonjuk be. Ez által megkönnyíthető számukra a társadalmi felzárkózás.
Táborok, programok és egyéb utazásokkal felmerülő kiadások támogatása.
Elszámolható költségek köre:
a.) Eszköz beszerzése
b.) Bérleti és részvételi díj és egyéb szolgáltatások költsége
c.) Személyi jellegű kiadások
d.) Szállítással és egyéb utazással illetve étkezéssel felmerülő költségek
Legalább 5 napos vagy négy éjszakás tábor szervezése minimum 15
résztvevő bevonásával.
Előnyt élveznek a tematikus táborok, amelyek a személyiség-, vagy
közösség fejlesztésre épülnek, a testi, lelki egészség megőrzésére vagy a
környezettudatosságra építenek. (pl. nyelvi, lovas, kézműves, informatikai,
fotó, sport, tánc stb. tábor)
Civil szervezet
Önkormányzat
Jogosultsági kritériumok:
A programban résztvevők legalább 50%-a általános iskolás korú (kiskorú
gyermek) legyen. (a pályázó nyilatkozata alapján).
Civil szervezet pályázó esetén a szervezet alapító okiratában megjelölt
tevékenységek kapcsolódjanak a fejlesztendő tevékenységhez.
Kiválasztási kritériumok:
Hátrányos helyzetű gyermekek bevonása felnőtt családtagjaikkal, idősebb
testvéreikkel együtt.
Résztvevők száma
Pályázó tapasztalatai hasonló projektekben.
Együttműködésben megvalósuló projekt.

8. Tervezett forrás

9. Megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10. Kimeneti
indikátorok

a) az adott beavatkozási
23.000.000 Ft
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
társfinanszírozás) nagysága
b) a támogatás aránya
95%
c) a projektméret korlátai
maximum 1.500.000 Ft
d) a támogatás módja (hagyományos
hagyományos
vagy egyszerűsített költségelszámolás)
2016. IV. negyedév-2019. IV. negyedév
A projekt megvalósítására szánt idő maximum 12 hónap.
a) A támogatott projektek
száma (db)
b) A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)

16 db
Civil szervezet: 12 db
Önkormányzat: 4 db

