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Célterület adatlap 

 
 

  Célterület azonosító:    

  HACS neve:   Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete. 

  Jogcím:   Képzés 

  Célterület megnevezése:   Helyi szektorok képzésének támogatása 

UMVP intézkedés: 413-Életminőség/diverzifikáció 

Vonatkozó HPME kódja 450a02 

Vonatkozó HPME megnevezése Humán erőforrás fejlesztése 

 
I. Fogalom magyarázat 
 
 
Hiányszakma: minden olyan szakma, amely a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület tervezési 
területén jelenlévő strukturális munkanélküliséget csökkenti, megszünteti.  Piacképes szakma: 
minden olyan szakma, amely a foglalkoztatottság arányát növeli az adott régióban. 
 
II. Támogatás vehető igénybe:  
 
A munkaerőpiacon jelentkező hiányszakmák, piacképes szakmák oktatására (vállalkozásfejlesztéssel, 
turisztikai tevékenységgel kapcsolatos képzések, nyelvi képzés, táj-specifikus kulturális, 
hagyományőrző, környezetvédelmi képzési programok, számítógépes tudás bővítése) 
  
 
III. Támogatás mértéke 

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban egyéb területen 5 000 000 forint. 
(vegyes rangsor, vegyes célterület) 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 50 000 forint.  
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 250 000 forint.  
 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás:  
● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%-a  
● Non-profit szervezetek esetében 95 %-a  
● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a  
● Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a  
● Őstermelő esetében 65%-a 
● Magánszemély esetében 65 %-a  
 
 
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 50 000 forint.  
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 250 000 forint.  
 
A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:  
● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%-a  
● Non-profit szervezetek esetében 90 %-a  
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● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 %-a  
● Egyéni vállalkozó esetében 60 %-a  
● Őstermelő esetében 60%-a 
● Magánszemély esetében 60 %-a  
 
IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek 
 
Csak olyan szervezet/magánszemély nyújthat be pályázatot, amely/aki 2011. január 1-ét megelőzően 
székhellyel/állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkezik a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesület tervezési területén. Projekt csak olyan együttműködés keretében valósítható meg, amely 
mindhárom szférát érinti (civil-, üzleti-, közszféra) 
 
V. Jogosult települések 
 
A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:  

1. Alattyán;   
2. Jánoshida;   
3. Jászágó;   
4. Jászalsószentgyörgy;   
5. Jászapáti;   
6. Jászárokszállás;   
7. Jászboldogháza;   
8. Jászdózsa;   
9. Jászfelsőszentgyörgy;   
10. Jászfényszaru;   
11. Jászivány;   
12. Jászjákóhalma;   
13. Jászkisér;   
14. Jászladány;   
15. Jászszentandrás;   
16. Jásztelek;   
17. Pusztamonostor 

 
VI. Elszámolható kiadások 

- képzés, oktatás költsége 
- a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében 

megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 

- arculati elemek (ÚMVP és EU logó) 

- a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások 
 
VII. Pontozási szempontok:- 
 
IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 
 
A LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Oktatási tematika Oktatáshoz 
szükséges eszközök listája Együttműködési megállapodás 

 
 
 


