8.1. Intézkedések bemutatása 
(TERVEZET)
A stratégia ezen fejezete tartalmazza a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
által megfogalmazott intézkedéseket, melyekkel a közösség a szükségletekből
levezetett 7.2. pontban megfogalmazott általános és specifikus célok megvalósulását
kívánja elérni. A következőkben az intézkedések részletes bemutatására kerül sor.

Intézkedés 1.
1. Az intézkedés
megnevezése:

Helyi vállalkozások fejlesztésének támogatása

2. Specifikus cél:

2.1. Vállalkozások piacra jutásának támogatása
2.2. Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatási tevékenységek
megteremtése
2.3. Vállalkozások létrejöttének és fejlődésének elősegítése
2.4. Optimális humán tőke megteremtésének támogatása

3. Indoklás,
alátámasztás:

A célkitűzés a térség gazdasági erősödését szolgálja, az új
vállalkozások indításán és a már működő
helyi
vállalkozások által nyújtott szolgáltatások színvonalának
emelésén keresztül. A beavatkozás hozzájárul új,
értékteremtő gazdasági tevékenységek létrejöttéhez, az
önfoglalkoztatóvá váláshoz, és az innovatív, új
technológiák
bevezetsével
járó
fejlesztések
megvalósításához, az életképes vállalkozások számának
emelkedéséhez. A humántőke képzés, a technológiai
fejlesztések támogatása és az együttműködéseken,
partnerségen alapuló gazdasági fejlesztések megvalósításán
keresztül tudnak megerősödni a helyi vállakozások a
gyorsan változó piaci versenyben, tovább növelve ezzel a
térség gazdasági lehetőségeit.
1. Új vállakozás indítása, szolgáltatás bővítés működő
vállalkozáson belül.A vállalkozás infrastrukturális
fejlesztése, piaci igényeknek megfelelő színtű
beruházások megvalósítása
2. Eszközbeszerzés, technológiai fejlesztés
megvalósítása, innovációs tevékenység támogatása
3. Humántőke megteremtésének támogatása képzési
programokkal, gyakorlati tudásátadás, vállakozói
mentorhálózat létrehozásával

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás:

A FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési
területe a KözépMagyarország Régióban helyezkedik el,
ebből kifolyólag az itt megvalósuló tevékenységekre a
legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes KözépMagyarország Operatív
Program (VEKOP) és a Vidékfejlesztési Program (VP

1.1.1., 1.3.1., 1.2.1.,16.1.1.,) keretében ugyan elérhetőek a
területen e témában források, de utóbbiak kifejezetten az
agrárgazdasági területen működő gazdasági szereplők
támogatását és fejlesztését szolgálja. A VEKOP 1. prioritás
tengelye a Vállalkozások versenyképességének javítása, a
foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése
célokat támogatja a KözépMagyarországi régióban, mely
elsősorban a kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások
növekedés potenciáljának erősítése, foglalkoztatás orientált
fejlesztések és differenciált gazdaságfejlesztés formájában
valósulhatnak meg.
A VEKOP 7. prioritása a Foglalkoztathatóságot Szolgáló
Programok segítségével a hátrános helyzetűek
foglalkoztatását, a munkába állás és a munkaerőpiaci
integrációt, általánosságban a munkavállalói készségek
fejlesztését tűzi ki célul, ellentétben az általunk fontosnak
tartott önfoglalkoztatóvá válás segítésével, és a kis családi
vállalkozások életképességének, szolgáltatásaik
színvonalának és technológiai fejlesztéseik
megvalósíthatóságának támogatásával. Célunk a
kiegyensúlyozott, de szűk kapacitással rendelkező és
működő vállalkozási minták elterjesztése, ahol nem
alkalmazottként, hanem felelős, önálló gazdálkodóként
vesznek részt a helyi szereplők a gazdasági
tevékenységekben és a piacok megtartásában. Ezen
túlmenően a VEKOPban elérhető intenzitások és
támogatott projektméretek is eltérőek.
A VPben elérhető konstrukciók első sorban a
mezőgazdasági termelőket támogatják, konstrukció pedig
támogatható tevékenységeiben, kedvezményezettjeiben,
támogatási intenzitásban és maximális projektméretben is
eltérnek.
Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki: VEKOP
1.1.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.5, 1.3.6, 1.7.3., 1.7.4., VP 6.2.1.,
6.4.1., 16.3.1.,16.9.1., 7.2.1., továbbá szorosan kapcsolódik
a HFS 2. számú intézkedéséhez.
6. A jogosultak köre: Magánszemély
Egyéni vállakozó
Mikrovállalkozás
Szociális szövetkezet
7. A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:

A pályázó a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület (FHHVE) tervezési területén székhellyel,
telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek során a pályázónak a
fejlesztés segítségével új termékkel, szolgáltatással
szükséges bővítenie a kínálatát  meglévő szolgáltatás
esetén elvárt a színvonalbeli fejlődés  vagy a korábbiakhoz

képest új innovatív technológát kell bevezetnie.
Szintentartó beruházás nem támogatható. Turisztikai
témájú fejlesztés nem támogatható.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések,
amelyek esetében a támogatható tevékenységekből több is
megjelenik ill. amelyek más, térségi gazdasági
fejlesztéshez is kapcsolódnak.
Előnyt élveznek továbbá azon projektek, ahol a pályázó a
korábbi lezárt gazdasági év átlagához képest a
foglalkoztatottak létszámának bővítését vállalja.
Képzés, marketing és rendezvény megvalósításának
összege nem lehet több egyenként mint a projekt összes
elszámolható kiadásának a 10%a.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejleszést
bemutó megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati
elemek és a FHHVE HACS logo felhasználásával. A
megjelenés másolatát és a fejlesztésről készített 5 nyomdai
felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára
szükséges megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél
elérése szemponjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró
projekt javaslatot részesítheti támogatásban.
8. Tervezett forrás:
a. intézkedésre
allokált forrás (Ft)
b. támogatás
aránya (intenzitás)
c. támogatható
projekt méret (Ft)
d. a támogatás
módja
9. A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
10. Kimeneti
indikátorok:
a. támogatott
projektek száma
(db)
b. a támogatott
kedvezményezette
k száma típus
alapján megbontva
(db)

230 000 000 Ft
Magánszemély 60%
Egyéni vállalkozó 60%
Mikrovállalkozás 60%
Szociális szövetkezet 80 %
1 000 000 Ft  15 000 000 Ft
vissza nem térítendő támogatás
2016. II. félév  2020. II. félév

25 db
Mikrovállalkozás 12 db
Egyéni vállalkozó 5 db
Magánszemély 5 db
Szociális szövetkezet 3 db

Intézkedés 2.
1. Az intézkedés
megnevezése:
11.

Helyi vállakozók együttműködésével létrehozott
fejlesztések támogatása

Specifikus cél: 2.1. Vállalkozások piacra jutásának támogatása
2.2. Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatási
tevékenységek megteremtése
2.3. Vállalkozások létrejöttének és fejlődésének
elősegítése
2.4. Optimális humán tőke megteremtésének támogatása

12.
Indoklás,
alátámasztás:

13.
A
támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

A célkitűzés a térség gazdasági szereplőinek
kooperációját, az együtttműködő vállalkozások számának
növekedését, piacra jutásuk könnyebbé tételét szolgálja.
A kezdő vállalkozások és a szolgáltatásokatbővítésben
gondolkodó vállalkozások nagy része nehézségekbe
ütközik a szükséges előtanulmányok, infrasturktúrális
fejlesztések terveinek elkészíttetése során, ami
megnehezíti a
további fejlesztési elképzelések
megvalósítását.
A
beavatkozás
hozzájárul
az
értékteremtő, több gazdasági szereplő együttműködésén
alapuló,
helyben
egymást támogató gazdasági
csoportosulások
hálózatok
létrejöttéhez.
Az
önfoglalkoztatóvá váló gazdasági szereplők, családi
válllalkozások és
egyéni vállalkozók,
az új
marketingeszközök használatával könnyebben jutnak
piachoz, szolgáltatásaik elérhetőbbé válnak az
átalakulóban lévő fogyasztói szokásoknak megfelelően,
életképességük, gazdasági stabilitásuk könnyebben és
gyorsabban alakul ki.
4. A helyi szereplők együttműködésén alapuló,
térségi gazdaságfejlesztésre irányuló
kezdeményezések megvalósítása.
5. Térségi együttműködésben megvalósított piacra
jutást segítő programok és ezekhez kapcsolódóan
eszközbeszerzés megvalósítása.
6. Gazdaságfejlesztéshez és a vállalkozások piacra
jutásához kapcsolódó marketing (termékbemutató
kisfilmek, kiadványok, reklámanyagok,
kiállításokon való részvétel, webolalak, mobil
alkalmazások) fejlesztése.
7. A helyi gazdasági szereplők hálózatosodását
elősegítő programok (több vállalkozás

együttműködésében lebonyolított képzések,
workshopok, tanulmányutak, térségen belüli
együttműködési programok,tevékenységláncok
kialakítása, egyéb kezdeményezések)
lebonyolítása.
14.
Kiegészítő
A FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
jelleg, lehatárolás: tervezési területe a KözépMagyarország Régióban
helyezkedik el, ebből kifolyólag az itt megvalósuló
tevékenységekre a legtöbb Operatív Program keretében
nem lehetséges forrást szerezni. A Versenyképes
KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) és a
Vidékfejlesztési Program (VP 1.1.1., 1.3.1.,
1.2.1.,16.1.1.,) keretében ugyan elérhetőek a területen e
témában források, de utóbbiak kifejezetten az
agrárgazdasági területen működő gazdasági szereplők
támogatását és fejlesztését szolgálja. A VEKOP 1.
prioritás tengelye a Vállalkozások versenyképességének
javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság
fejlesztése célokat támogatja a KözépMagyarországi
régióban, mely elsősorban a kiemelt célcsoportokba
tartozó vállalkozások növekedés potenciáljának erősítése,
foglalkoztatás orientált fejlesztések és differenciált
gazdaságfejlesztés formájában valósulhatnak meg.
A VEKOP 7. prioritása a Foglalkoztathatóságot Szolgáló
Programok segítségével a hátrános helyzetűek
foglalkoztatását, a munkába állás és a munkaerőpiaci
integrációt, általánosságban a munkavállalói készségek
fejlesztését tűzi ki célul, ellentétben az általunk fontosnak
tartott önfoglalkoztatóvá válás segítésével, és a kis családi
vállalkozások életképességének, szolgáltatásaik
színvonalának és technológiai fejlesztéseik
megvalósíthatóságának támogatásával. Célunk a
kiegyensúlyozott, de szűk kapacitással rendelkező és
működő vállalkozási minták elterjesztése, ahol nem
alkalmazottként, hanem felelős, önálló gazdálkodóként
vesznek részt a helyi szereplők a gazdasági
tevékenységekben és a piacok megtartásában. Ezen
túlmenően a VEKOPban elérhető intenzitások és
támogatott projektméretek is eltérőek.
A VPben elérhető konstrukciók első sorban a
mezőgazdasági termelőket támogatják, konstrukció pedig
támogatható tevékenységeiben, kedvezményezettjeiben,
támogatási intenzitásban és maximális projektméretben is
eltérnek.
Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki:
VEKOP 1.1.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.5, 1.3.6, 1.7.3., 1.7.4.,

VP 6.2.1., 6.4.1., 16.3.1.,16.9.1., 7.2.1., továbbá szorosan
kapcsolódik a HFS 1. számú intézkedéséhez.
15.
A jogosultak
köre:

1. Egyéni vállakozó
2. Mikrovállalkozás
3. Nonprofit szervezet ( Nonprofit kft., Egyesület,
Alapítvány)
4. Szociális szövetkezet
5. Egyház

16.
A kiválasztási A pályázó a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési
kritériumok,
Egyesület (FHHVE) tervezési és működési területén
alapelvek:
székhellyel, telephellyel, vagy fióktelephellyel
rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek a helyi szereplők több
szektort érintő együttműködésén kell alapulnia, innovatív
módszerekkel megközelítve a gazdaságfejlesztés területét.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések,
amelyek esetében a támogatható tevékenységekből több
is megjelenik ill. amelyek más, térségi gazdasági
fejlesztéshez is kapcsolódnak. Turisztikai témájú
fejlesztés nem támogatható.
A hálózatosodást elősegítő programok során legalább hat
helyi partner egyidejű bevonása kötelező.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejleszést
bemutó megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati
elemek és a FHHVE HACS logo felhasználásával. A
megjelenés másolatát és a fejlesztés megvalósításáról 5
db, nyomdai felhasználásra is alkalmas digitális fotót a
HACS számára szükséges megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél
elérése szemponjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró
projekt javaslatot részesítheti támogatásban.
17. Tervezett forrás:
a. intézkedésre
30 000 000 Ft
allokált forrás (Ft)
b. támogatás
Egyéni vállalkozó 60%
aránya (intenzitás) Mikrovállalkozás 60%
Nonprofit szervezet (szociális szövetkezet, nonprofit kft.,
egyesület, alapítvány) 100%
Egyház 100%
c. támogatható
projekt méret (Ft) 500.000  5.000.000
d. a támogatás
vissza nem térítendő támogatás
módja

18. A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
19. Kimeneti
indikátorok:
a. támogatott
projektek száma
(db)
b. a támogatott
kedvezményezette
k száma típus
alapján
megbontva (db)

2016. II. félév  2020. II. félév

10 db
Mikrovállalkozás 2 db
Egyéni vállalkozó 1 db
Non profit szervezet 5 db
Egyház 1 db
Szociális szövetkezet 1 db

Intézkedés 3.
1. Az intézkedés
megnevezése:

Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése

2. Specifikus cél:

2.4. Optimális humán tőke megteremtésének támogatása
3.1. Turisztikai infrastruktúra fejlesztése
3.2. Szabadidős és szolgáltató szektor fejlesztése
3.3. Energetikai projektek támogatása
Az intézkedés a térség turisztikai kínálatának erősödését
szolgálja. A HFS helyzet és szükségletfelméréséből
levezetve fontos a térség környezeti és turisztikai
adottságainak a kihasználása, ezek értékláncra való
felfűzése. Ezen folyamat első komponense a már meglévő
turisztikai termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, új
termékek és szolgáltatások kialakítása a turisztikai kínálat
bővítése érdeklében. A beavatkozás hozzájárul új,
értékterermtő turisztikai tevékenységek létrejöttéhez,
ezáltal a helyi gazdaság fejlesztéséhez, az
önfoglalkoztatóvá váláshoz, innovatív új elemek
bevezetéséhez és az életképes turisztikai vállalkozások
számának növekedéséhez. Mindezt a helyi adottságok
kiaknázásán keresztül.
A humántőke képzés, a termék és szolgáltatásfejlesztések
támogatása és az együttműködéseken, partnerségen alapuló
turisztikai fejlesztések megvalósításán keresztül tudnak
megerősödni a helyi idegenforgalomban tevékenykedő
vállakozások a gyorsan változó piaci versenyben, tovább
növelve ezzel a térség turisztikai potenciálját.

3. Indoklás,
alátámasztás:

4. A támogatható
tevékenység

1. 
Helyi adottságokon alapuló értékmegőrző
turisztikai attrakciók előkészítése, fejlesztése (pl.

területek
meghatározása:

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás:

kulturális és lovas turisztikai fejlesztések,
ökoturizmus, kerékpáros turizmus, egyéb)
2. 
A turisztikai fogadóbázis, szálláshely, közösségi
fogadóhelykínálat differenciált bővítése,
fejlesztése és a kapcsolódó szolgáltatások minőségi
színvonalának emelése
3. 
Helyi, térségi, országos és nemzetközi jelentőségű
turisztikai adottságok, kulturális programok és az
azok hátteréül szolgáló intézmények (pl. tájház,
kulturális és építészeti örökség, szellemi műhelyek,
helyszínek) fejlesztése, kiépítése
4.
A fentiekhez kapcsolódóan építés, felújítás,
telekhatáron belüli infrastruktúra fejlesztés,
energetikai korszerűsítés, eszközbeszerzés,
előkészítő terv és tanulmány, képzés, marketing,
rendezvény megvalósítása

A FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési
területe a KözépMagyarország Régióban helyezkedik el,
ebből kifolyólag az itt megvalósuló tevékenységekre a
legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes KözépMagyarország Operatív
Program (VEKOP) és a Vidékfejlesztési Program (VP)
keretében ugyan elérhetőek a területen e témában források,
azonban a VEKOP 1. prioritása első sorban nem a helyi
turisztikai fejlesztéseket támogatja (kivéve TDM
szervezetek, ami jelen intézkedéstől eltérő elemek
támogatását takarja), míg a VEKOP 4. prioritása főként
kiemelt projekteket és térségeken átívelő tematikus
hálózatokat támogat. Ezen túlmenően a VEKOPban
elérhető intenzitások és támogatott projektméretek is
eltérőek. A VPben elérhető konstrukciók első sorban a
mezőgazdasági termelőket támogatják, konstrukció pedig
támogatható tevékenységeiben, kedvezményezettjeiben,
támogatási intenzitásban és maximális projektméretben is
eltérnek.
Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki: VEKOP
1.3.2., 4.1.1., 4.1.2, VP 6.2.1., 6.4.1., továbbá szorosan
kapcsolódik a Bejárahtó Magyarország Programhoz és a
HFS 4. számú intézkedéséhez.
5. A jogosultak köre: Mikrovállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
Egyház
Szociális szövetkezet

6. A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek:

7. Tervezett forrás:
a. intézkedésre
allokált forrás (Ft)
b. támogatás
aránya (intenzitás)

c. támogatható
projekt méret (Ft)
d. a támogatás
módja
8. A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:

Önkormányzat
A pályázó a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület (FHHVE) tervezési területén székhellyel,
telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek során a pályázónak a
fejlesztés segítségével új szolgáltatással szükséges
bővítenie a kínálatát ill. meglévő szolgáltatás esetén elvárt
a színvonalbeli fejlődés. Szintentartó beruházás nem
támogatható.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések,
amelyek esetében a támogatható tevékenységekből több is
megjelenik ill. amelyek más, térségi turisztikai
fejlesztéshez is kapcsolódnak.
Előnyt élveznek továbbá azon projektek, ahol a pályázó a
korábbi lezárt gazdasági év átlagához képest a
foglalkoztatottak létszámának bővítését vállalja.
Képzés, marketing és rendezvény megvalósításának
összege nem lehet több egyenként mint a projekt összes
elszámolható kiadásának a 10%a.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejleszést
bemutó megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati
elemek és a FHHVE HACS logójának felhasználásával. A
megjelenés másolatát és a fejlesztésről 5 nyomdai
felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára
szükséges megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél
elérése szemponjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró
projekt javaslatot részesítheti támogatásban.
230.000.000
Mikrovállalkozás 60%
Egyéni vállalkozó 60%
Magánszemély 60%
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
100%
Egyház 100%
Szociális szövetkezet 80%
Önkormányzat 100%
1.000.000  15.000.000
vissza nem térítendő támogatás
2016. II. félév  2020. II. félév

9. Kimeneti
indikátorok:
a. támogatott
projektek száma
(db)
b. a támogatott
kedvezményezette
k száma típus
alapján megbontva
(db)

25 db
Mikrovállalkozás 10 db
Egyéni vállalkozó 2 db
Magánszemély 1 db
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
5 db
Egyház 2 db
Szociális szövetkezet 1 db
Önkormányzat 4 db

Intézkedés 4.
1. Az intézkedés
megnevezése:

Térségi turizmus hálózatosodásának elősegítése

2. Specifikus cél:

1.1.Térségi imázs kialakítása
1.2. Társadalmi együttműködések fejlesztése
2.4. Optimális humán tőke megteremtésének támogatása

3. Indoklás,
alátámasztás:

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

Az intézkedés a térség turisztikai kínálatának egységes
megjelenését szolgálja a helyi turisztikai szereplők
hálózatosodásának elősegítésén keresztül. A HFS helyzet
és szükségletfelméréséből levezetve fontos a térség
környezeti és turisztikai adottságainak a kihasználása,
ezek értékláncra való felfűzése. Ezen folyamat második
komponense a már meglévő turisztikai termékek és
szolgáltatások összehangolása, a piacon meghatározó
kínálati egységgé alakítása. A beavatkozás hozzájárul az
egységes térségi imázs kialakításához, a turizmus helyi
szereplőinek hálózatba szervezéséhez, kiemelt jelentőségű
turisztikai rendezvények megvalósításához és mindezt
összefogva a hatékony térségi turizmusmarketing
megvalósításához.
A célkitűzés a térség turisztikai szereplőinek kooperációját,
az együtttműködő vállalkozások számának növekedését,
piacra jutásuk könnyebbé tételét és a térség egységes
turisztikai desztinációként való megjelenését szolgálja.
A helyi szereplők együttműködésén alapuló, térségi
turizmusfejesztésre irányuló kezdeményezések
megvalósítása az alábbiak szerint:

Térségi jelentőségű turisztikai rendezvények
megvalósítása.
Egységes térségi arculat kialakítása és az ehhez
kapcsolódó turisztikai marketing (kisfilmek, videók,
kiadványok, reklámanyagok, kiállításokon való részvétel,
weboldal, mobil applikációk, turisztikai program
csomagok és élményláncok kialakítása, egyéb) fejlesztése.
A helyi turisztikai szereplők hálózatosodását elősegítő
programok (képzések, workshopok, tanulmányutak,
térségen belüli együttműködési programok, egyéb
kezdeményezések) lebonyolítása.
A fentiekhez kapcsolódóan kapcsolódóan eszközbeszerzés
megvalósítása.
5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás:

A FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési
területe a KözépMagyarország Régióban helyezkedik el,
ebből kifolyólag az itt megvalósuló tevékenységekre a
legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes KözépMagyarország Operatív
Program (VEKOP) és a Vidékfejlesztési Program (VP)
keretében ugyan elérhetőek a területen e témában források,
azonban a VEKOP 4. prioritása első sorban kiemelt
projekteket támogat és a tematikus hálózatok fejlesztésén
belül az OP alapján első sorban térségeken átívelő
tematikus utakhoz kapcsolódó fejlesztések kivitelezését
célozza meg a KMR régióban. Ezen túlmenően a
VEKOPban elérhető intenzitások és támogatott
projektméretek is eltérőek. A VPben elérhető konstrukciók
első sorban a mezőgazdasági termelőket támogatják, a
16.3.1. konstrukció pedig támogatható tevékenységeiben,
kedvezményezettjeiben, támogatási intenzitásban és
maximális projektméretben is eltér.
Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki: VEKOP
1.3.2., 4.1.1., 4.1.2, VP 6.2.1., 6.4.1., továbbá szorosan
kapcsolódik a HFS 3. számú intézkedéséhez.
6. A jogosultak köre: Mikrovállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
Egyház
Szociális szövetkezet
Önkormányzat
7. A kiválasztási
A pályázó a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési
kritériumok,
Egyesület (FHHVE) tervezési területén székhellyel,
alapelvek:
telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.

A megvalósított fejlesztésnek a helyi szereplők több
szektort érintő együttműködésén kell alapulnia, innovatív
módszerekkel megközelítve a turizmusfejlesztés területét.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések,
amelyek esetében a támogatható tevékenységekből több is
megjelenik ill. amelyek más, térségi turisztikai
fejlesztéshez is kapcsolódnak.
A hálózatosodást elősegítő programok során legalább hat
helyi partner egyidejű bevonása kötelező.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejleszést
bemutó megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati
elemek és a FHHVE HACS logójának felhasználásával. A
megjelenés másolatát és a fejlesztésről 5 nyomdai
felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára
szükséges megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél
elérése szemponjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró
projekt javaslatot részesítheti támogatásban.
8. Tervezett forrás:
a. intézkedésre
allokált forrás (Ft)
b. támogatás
aránya (intenzitás)

c. támogatható
projekt méret (Ft)
d. a támogatás
módja
9. A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
10. Kimeneti
indikátorok:
a. támogatott
projektek száma
(db)
b. a támogatott
kedvezményezette
k száma típus
alapján megbontva
(db)

30.000.000
Mikrovállalkozás 60%
Egyéni vállalkozó 60%
Magánszemély 60%
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
100%
Egyház 100%
Szociális szövetkezet 100%
Önkormányzat 100%
500.000  5.000.000
vissza nem térítendő támogatás
2016. II. félév  2020. II. félév

10 db
Mikrovállalkozás 1 db
Egyéni vállalkozó 1 db
Magánszemély 1 db
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
3 db

Egyház 1 db
Szociális szövetkezet 1 db
Önkormányzat 2 db

Intézkedés 5.
1. Az intézkedés
megnevezése:

Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi
közösségek számára

2. Specifikus cél:

1.2. Társadalmi együttműködések fejlesztése
1.3. Identitástudat formálása
1.4. Nonprofit szektor működési feltételeinek javítása
1.5. Élhető közösségi terek kialakítása
3.3. Energetikai projektek támogatása
Az intézkedés a térség a heliy civil közösségek
merősödését szolgálja. A HFS helyzet és
szükségletfelméréséből levezetve fontos a térségben élők
identitástudatának erősítése, a helyi kulturális örökségek
ismertté tétele, a településeken élő különböző nemzetiségek
tradícióinak az ápolása. Mindezen célok elérése első sorban
a hatékonyan és megfelelő háttérrel működő civil
közösségek segítségével történhet. Az intézkedés célja,
hogy segítségével megteremtődjön a közösségek számára
az az alapvető infrastruturális háttér, amely lehetővé teszi a
civilek hatékony és tartós, önálló tevékenykedését. A
közösségek által használt terek kialakításával, valamint
gazdasági funkciókkal való felruházásával a közösségek
számára lehetőség nyílik a szociális gazdaság felé nyitásra.
Ezáltal javulnak helyben a nonprofit szektor működésének
feltételei, megerősödnek és ingegrálódnak a helyi
közösségek, a térség élhetőbbé válik.

3. Indoklás,
alátámasztás:

4. A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

A a helyi közösség szükségleteit kielégítő infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása (pl., kültéri közösségi terek
kialakítása, térfigyelő kamerarendszer létesítése, közösségi
funkciót ellátó épületek energetikai korszerűsítése,
többfunkciós közösségi terek és szolgáltató központ
kialakítása, hátrányos helyzetűeket és fogyatékkal élőket
segítő alternatív foglalkoztató és terápiás központok,
egyéb közösségi fejlesztések).
A helyi szereplők együttműködésében generált közösségi,
társadalmi vállalkozási tevékenységek elindítása, már
működő tevékenységek fejlesztése.
A fentiekhez kapcsolódóan építés, külső és belső felújítás,
telekhatáron belüli infrastruktúra fejlesztés, energetikai

5. Kiegészítő jelleg,
lehatárolás:

korszerűsítés, eszközbeszerzés, előkészítő terv és
tanulmány, képzés, marketing, rendezvény megvalósítása.
A FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tervezési
területe a KözépMagyarország Régióban helyezkedik el,
ebből kifolyólag az itt megvalósuló tevékenységekre a
legtöbb Operatív Program keretében nem lehetséges forrást
szerezni. A Versenyképes KözépMagyarország Operatív
Program (VEKOP) ezen túlmenően a közösségek által
kezdeményezett vállalkozási tevékenységek támogatására
nem fókuszál. A Vidékfejlesztési Program (VP) keretében
ugyan elérhetőek közösségi szolgáltató terek létrehozására
források, azonban a VP 7.2.1. és 7.4.1. kizárólag a
közösségi funkciót betöltő épületek energetikai
korszerűsítését, a településképet meghatározó épületek
külsö felújítását támogatja. A többfunkciós közösségi terek
kialakítása pedig csak 1000 fő alatti településeken
lehetséges a programban. Jelen intézkedés pedig a VP
konstrukcióitól támogatható tevékenységeiben,
kedvezményezettjeiben, támogatási intenzitásban és
maximális projektméretben is eltér.
Az intézkedés az alábbi konstrukciókat egészíti ki: VP
7.2.1., 7.4.1., továbbá szorosan kapcsolódik a HFS 6.
számú intézkedéséhez.

6. A jogosultak köre: Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
Egyház
Szociális szövetkezet
Önkormányzat
7. A kiválasztási
A pályázó a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési
kritériumok,
Egyesület (FHHVE) tervezési területén székhellyel,
alapelvek:
telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek során a pályázónak
bizonyíthatóan a helyi közösség szükségletére és helyi
együttműködésekre alapozott fejlesztést szükséges
megvalósítania.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a fejlesztések,
amelyek esetében a fejlesztés eredményeként több, a helyi
közösség számára nyújtott szolgáltatás is megvalósul.
Előnyt élveznek továbbá azon projektek, ahol a pályázó
civil szervezet.
Képzés, marketing és rendezvény megvalósításának
összege nem lehet több egyenként mint a projekt összes
elszámolható kiadásának a 10%a.
Ebben az intézkedésben egy településen kizárólag egy
projekt támogatható.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejleszést
bemutó megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati

elemek és a FHHVE HACS logójának felhasználásával. A
megjelenés másolatát és a fejlesztésről 5 nyomdai
felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára
szükséges megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél
elérése szemponjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró
projekt javaslatot részesítheti támogatásban.
8. Tervezett forrás:
a. intézkedésre
allokált forrás (Ft)
b. támogatás
aránya (intenzitás)

c. támogatható
projekt méret (Ft)
d. a támogatás
módja
9. A megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
10. Kimeneti
indikátorok:
a. támogatott
projektek száma
(db)
b. a támogatott
kedvezményezette
k száma típus
alapján megbontva
(db)

110.000.000
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
100%
Egyház 100%
Szociális szövetkezet 100%
Önkormányzat 100%
500.000  8.000.000
vissza nem térítendő támogatás
2016. II. félév  2020. II. félév

20 db
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület, alapítvány)
15 db
Egyház 1 db
Szociális szövetkezet 1 db
Önkormányzat 3 db

Intézkedés 6.
11. Az intézkedés
megnevezése:
12.

Közösen a közösségért

Specifikus cél: 1.2. Társadalmi együttműködések fejlesztése
1.3. Identitástudat kialakítása
2.4. Optimális humántőke megteremtésének támogatása

13.
Indoklás,
alátámasztás:

Az intézkedés a térség a heliy civil közösségek
merősödését szolgálja. A HFS helyzet és
szükségletfelméréséből levezetve fontos a térségben élők
identitástudatának erősítése, a helyi kulturális örökségek

ismertté tétele, a településeken élő különböző
nemzetiségek tradícióinak az ápolása. Mindezen célok
eléréséhez elengedhetetlen a helyi szintű társadalmi
együttműködések fejlesztése, és a helyi identitástudat
formálása, valamint a helyi civil szereplők
kompetenciáinak a fejlesztése.
Az intézkedés célja, hogy az infrastrukturláis háttére
irányuló fejlesztéseket kiegészítve hozzásegítse a helyi
közösségeket az egymással való együttműködési
folyamataik kialakításához, a tevékenységeik bemutatását
szolgáló rendezvények megszervezéséhez, a szükséges
kompetenciák elsajátításához szükséges felkészítő
alkalmak lebonyolításához, továbbá kisléptékű
eszközbeszerzésekhez. A célkitűzés keretében biztosított
támogatás által a közösségek számára lehetőség nyílik,
hogy tevékenységüket magasabb színvonalon,
kiterjedtebb formában végezhessék. Ezáltal növelve a
civil szektor népszerűségét, hozzájárulva az általa végzett
tevékenységek elismertségének növeléséhez. Az így
kibővült és megerősödött közösségek identitástudata
megerősödik, hozzájárulva ezzel a térség értékeinek és
sokszínűségének megőrzéséhez.
14.
A
támogatható
tevékenység
területek
meghatározása:

Közösségi, művészeti, kulturális, hagyományőrző, vallási,
egyéb helyi rendezvények, fesztiválok megvalósítása.
Térségen belüli hálózatosodást elősegítő civil
tapasztalatcserék és együttműködések, tudásátadás
irányuló programok (workshopok, fórumok, tréningek,
képzések, tanulmányút) megvalósítása.
A fentiek megvalósításához kapcsolódóan
eszközbeszerzés, marketing tevékenység lebonyolítása.
15.
Kiegészítő
A FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
jelleg, lehatárolás: tervezési területe a KözépMagyarország Régióban
helyezkedik el, ebből kifolyólag az itt megvalósuló
tevékenységekre a legtöbb Operatív Program keretében
nem lehetséges forrást szerezni. A Versenyképes
KözépMagyarország Operatív Programban (VEKOP)
célzottan a helyi közösségeket erősítő programok
támogatása nem érhető el. A Vidékfejlesztési Program
(VP) keretében a helyi közösségek hálózatosodását
erősítő programok csak szektor és ágazatspecifikusan
érhetők el. A helyi civil társadalom együttműködését,
programjainak és beszerzéseinek kisléptékű támogatását
egyik OP sem támogatja. Az intézkedés az alábbi
konstrukciókat egészíti ki: VP 7.2.1., 7.4.1., 16.9.1,

továbbá szorosan kapcsolódik a HFS 5. számú
intézkedéséhez.
16.
A jogosultak Mikrovállalkozás
köre:
Egyéni vállalkozó
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület,
alapítvány)
Egyház
Szociális szövetkezet
Önkormányzat
17.
A kiválasztási A pályázó a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési
kritériumok,
Egyesület (FHHVE) tervezési területén székhellyel,
alapelvek:
telephellyel, vagy fióktelephellyel rendelkezik.
A megvalósított fejlesztésnek a helyi szereplők több
szektort érintő együttműködésén kell alapulnia, innovatív
módszerekkel megközelítve a közösségfejlesztés területét.
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a projektek,
amelyek esetében a támogatható tevékenységekből több
is megjelenik ill. amelyek más, térségi közösségi
kezdeményezéshez is kapcsolódnak.
A hálózatosodást elősegítő programok során legalább hat
helyi partner egyidejű bevonása kötelező.
A pályázónak vállalnia kell egy, a megvalósult fejleszést
bemutó megjelenést a helyi médiában a kötelező arculati
elemek és a FHHVE HACS logójának felhasználásával.
A megjelenés másolatát és a fejlesztésről 5 nyomdai
felhasználásra is alkalmas digitális fotót a HACS számára
szükséges megküldeni.
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) csak a fejlesztési cél
elérése szemponjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági, társadalmi és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró
projekt javaslatot részesítheti támogatásban.
18.
Tervezett
forrás:
a. intézkedésre
35.550.000
allokált forrás (Ft)
b. támogatás
Mikrovállalkozás 60%
aránya (intenzitás) Egyéni vállalkozó 60%
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület,
alapítvány) 100%
Egyház 100%
Szociális szövetkezet 100%
Önkormányzat 100%
c. támogatható
500.000  4.000.000
projekt méret (Ft)
d. a támogatás
vissza nem térítendő támogatás
módja

19.
A
megvalósítás
tervezett
időintervalluma:
20. Kimeneti
indikátorok:
a. támogatott
projektek száma
(db)
b. a támogatott
kedvezményezette
k száma típus
alapján
megbontva (db)

2016. II. félév  2020. II. félév

15
Mikrovállalkozás 1 db
Egyéni vállalkozó 1 db
Non profit szervezet (nonprofit kft., egyesület,
alapítvány) 9 db
Egyház 1 db
Szociális szövetkezet 1 db
Önkormányzat 2 db

