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Célterület adatlap 
 

 

  Célterület azonosító:    

  HACS neve:   Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 

  Jogcím:   Közösségi célú fejlesztés 

  Célterület megnevezése:   Természeti és kulturális örökség megőrzése  

UMVP intézkedés: 413-Életminőség/diverzifikáció 

Vonatkozó HPME kódja 450a07 

Vonatkozó HPME megnevezése Helyi örökség megőrzése, fejlesztése 

 
I. Fogalom magyarázat 
- 
 
II. Támogatás vehető igénybe:  
Helyi kulturális, szellemi örökség megőrzése érdekében helyi épületek, építmények fejlesztésére, 
tárgyi eszközök beszerzésére, valamint kapcsolódó kiadványok készítésére. 
 
 
III. Támogatás mértéke 
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban egyéb területen 45 000 000 forint. 
(„Vegyes célterület – vegyes rangsor”) 
 
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 forint.  
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 forint. 
 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: 
● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 0%-a  
● Non-profit szervezetek esetében 0 %-a  
● Egyházak esetében 0%-a    
 
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 500 000 forint.  
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 5 000 000 forint.  
 
A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás: 
● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a  
● Non-profit szervezetek esetében 90 %-a  
● Egyházak esetében 90 %-a    
 
IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek 
A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a 
HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, fórumon, 
rendezvényen vagy képzésen. A nyilvánosság biztosítása érdekében a pályázónak be kell nyújtania a 
fejlesztés megvalósulását követően annak eredményeit összefoglaló dokumentumot legfeljebb 2 
oldal terjedelemben, fotó melléklettel, a LEADER HACS honlapján való megjelenítés céljából. 
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V. Jogosult települések 
A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:  

1. Jászapáti;   
2. Jászárokszállás;   
3. Jászfényszaru;   
4. Jászkisér;   

 
VI. Elszámolható kiadások 

 b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli 
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:   

 ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése 

 bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése 

 bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 
kiépítése 

 bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése 

 be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése 

 bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése 

 bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése 

 bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és 
berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és 
felhasználása céljából) 

 bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása 

 d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának 
bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan 
kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak. 

 e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése 

 f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások 

 g) marketing kiadások:   

 ga) hirdetések költségei 
  gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-

használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek) 

 gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei 

 gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó 
közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei) 

 gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei 

 ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése) 

 gg)  weboldal elkészítésének költségei.   

 i) működési költség,   

 j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)   

 a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési 
munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, 
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás 
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VII. Pontozási szempontok 
 
 

  Ssz.     Értékelési szempont   
  Maximálisan 
elérhető 
pontszám 

  Ellenőrzés módja   

1. 
Együttműködés a szférák között 
(civil-, üzleti-, közszféra) 

20 Együttműködési megállapodás 

2. 
A fejlesztés látogathatósága, 
megtekinthetősége 

10 Nyilatkozat látogathatóságról 

3. 
Projekt előkészítés és megvalósítás 
során vállalkozók bevonása 

20 Nyilatkozat helyi vállalkozó 
alkalmazásáról 

4. 

A pályázat tartalmaz-e a 
megvalósulást követő  
1 évre vonatkozó vállalási 
információkat, adatokat. 

10 Nyilatkozat jövőbeni vállalásokról 

5. 
A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 

20 Pályázat alapján 

6. 
A pályázó által megvalósított EU 
és/vagy hazai pályázati, fejlesztési 
projekt tapasztalata 

20 Nyilatkozat pályázati tapasztalatról 

 
VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 
 

  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 
Együttműködés a szférák között 
(civil-, üzleti-, közszféra) 

Mindhárom szféra 20 

2. 
Együttműködés a szférák között 
(civil-, üzleti-, közszféra) 

Két szféra működik együtt. 10 

3. 
Együttműködés a szférák között 
(civil-, üzleti-, közszféra) 

Együttműködés nem valósul meg. 0 

4. 
A fejlesztés látogathatósága, 
megtekinthetősége 

A hét minden napján 
igénybevehető, látogatható a 
fejlesztés 

10 

5. 
A fejlesztés látogathatósága, 
megtekinthetősége 

A hét 5 napján vehető igénybe, 
látogatható a fejlesztés 

5 

6. 
A fejlesztés látogathatósága, 
megtekinthetősége 

A hét kevesebb, mint öt napján 
vehető igénybe, látogatható a 
fejlesztés 

0 

7. 
Projekt előkészítés és megvalósítás 
során vállalkozók bevonása 

A kistérségben székhellyel, 
telephellyel rendelkező 
vállalkozókat von be. 

20 
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8. 
Projekt előkészítés és megvalósítás 
során vállalkozók bevonása 

Szomszédos kistérségben 
székhellyel, telephellyel rendelkező 
vállalkozót von be. 

10 

9. 
Projekt előkészítés és megvalósítás 
során vállalkozók bevonása 

A fenti térségeken kívüli 
vállalkozókat von be. 

0 

10. 

A pályázat tartalmaz-e a 
megvalósulást követő  
1 évre vonatkozó vállalási 
információkat, adatokat. 

Igen 10 

11. 

A pályázat tartalmaz-e a 
megvalósulást követő  
1 évre vonatkozó vállalási 
információkat, adatokat. 

Nem 0 

12. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 
Maximális :12% 

0 

13. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 
Rész: 7-11 %  

10 

14. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 
kevesebb, mint 7 % 

20 

15. 
A pályázó által megvalósított EU 
és/vagy hazai pályázati, fejlesztési 
projekt tapasztalata 

A pályázó maga bonyolított le EU 
és/vagy hazai pályázati, fejlesztést 

20 

16. 
A pályázó által megvalósított EU 
és/vagy hazai pályázati, fejlesztési 
projekt tapasztalata 

A pályázó együttműködő 
partnerként részt vett EU és/vagy 
hazai pályázati fejlesztésben 

10 

17. 
A pályázó által megvalósított EU 
és/vagy hazai pályázati, fejlesztési 
projekt tapasztalata 

A pályázó nem rendelkezik EU 
és/vagy hazai pályázati, fejlesztésre 
vonatkozó tapasztalattal 

0 

 
 
 
IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 
A LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek Nyilatkozat a nyilvánosság 
biztosításáról, nyilatkozat HVS megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő 
személyes konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen való részvételről (a Jászsági 
Kistérségi Helyi Közösség Egyesület által készített formanyomtatványon) A fejlesztés megvalósulását 
bemutató dokumentum 

 
 
 


