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Célterület adatlap 

 
 

  Célterület azonosító:    

  HACS neve:   Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 

  Jogcím:   Rendezvény 

  Célterület megnevezése:   
Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása 
rendezvények keretein belül 

UMVP intézkedés:  413-Életminőség/diverzifikáció 

Vonatkozó HPME kódja 450c05 

Vonatkozó HPME megnevezése 
Szolidáris jász közösség kialakítása, az esélyegyenlőség 
biztosításával 

 
I. Fogalom magyarázat 
 
Helyi, népi hagyomány: az elődök örökségéből azok a cselekvések, dolgok, amelyeket nemzedékről 
nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek az adott társadalom tagjai, szociokulturális 
öröklés (beleszületik az egyén az adott társadalomba és tovább viszi ősei hagyományait) alapján, vagy 
egyéb módon.  A jász öntudat, kultúrkör: a jászok összetartozásának erejét, és a történelmi 
hagyományokon alapuló mivoltát jelenti. Az öntudat motiváló tényezője a kiváltságos történelmi 
múlt emléke, megjelenési formája pedig a hagyományőrzés. 
 
II. Támogatás vehető igénybe:  
A helyi, népi hagyományokon, jász öntudaton és kultúrkörön alapuló rendezvények, szakmai 
előadások, konferenciák, közösségi fórumok szervezésére, új közösségi rendezvények támogatása. 
 
III. Támogatás mértéke 
 
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban egyéb területen 50 000 000 forint. 
(„Vegyes célterület – vegyes rangsor”) 
 
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 100 000 forint.  
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forint.  
 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás:  
●Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a  
●Non-profit szervezetek esetében 95 %-a    
●Egyházak esetében 85 %-a  
● Őstermelők esetében 65%-a 
●Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a  
●Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a  
●Magánszemély esetében 65 %-a  
 
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 100 000 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  
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●Non-profit szervezetek esetében 90 %-a    
●Egyházak esetében 80 %-a  
●Őstermelők esetében 60%-a 
●Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 %-a  
●Egyéni vállalkozó esetében 60 %-a  
●Magánszemély esetében 60 %-a  
 
 
IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek 
 
Kedvezményezett vállalja, hogy új rendezvény esetén a következő évben ismételten megrendezi 
hasonló tartalommal az eseményt. 
 
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 

 aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak 

 ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei 

 ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei 

 ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség 

 af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége 

 ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás 

 ba) meghívók, hirdetések költségei 

 bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei 

 be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése) 

 ca) tereprendezés 

 a) rendezvény költségei: 

 ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag) 

 ai) anyagköltség, alapanyag költség. 
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 b) marketing tevékenység: 

 bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei 
 bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a 
 kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei) 

 bf) weboldal elkészítésének költségei. 

 c) infrastruktúra-fejlesztés: 
 cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb  
berendezések kiépítése 
 d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi 
 C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz 

 e) takarítás 

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

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

 ah) étel -, italfogyasztás 
i) speciális költség: a rendezvény lebonyolításához szükséges fellépő ruha beszerzése 
 
 
VII. Pontozási szempontok 
 

  Ssz.     Értékelési szempont   
  Maximálisan 
elérhető 
pontszám 

  Ellenőrzés módja   

1. 
A projekt együttműködés keretén belül 
valósul meg. 

20 Együttműködési megállapodás 

2. 
A rendezvény a Jászberényi 
Kistérségben már megrendezésre került 
korábban is. 

15 Pályázati adatlap , pályázati 
dokumentáció 

3. 

A rendezvényről szóló tájékoztatás a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesülete LEADER HACS több 
településnek területén is egyaránt 
biztosított. 

10 Nyilatkozat tájékoztatásról 

4. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 
településen valósul meg? 

10 
240/2006 (XI.30.) Korm. rend. alapján 

5. 

A rendezvényen bemutatásra kerülnek 
helyi termékek, helyi, népi 
hagyományon alapuló mesterségek, 
tradicionális tevékenységek. 

15 Programterv 

6. 
A programba bevont települések száma 
a HACS működési területéről 

15 Programterv 

7. 
A rendezvény szervezése és a 
programok lebonyolítása során 
alkalmaz szelektív hulladékgyűjtést. 

10 
Programterv, pályázati adatlap 

8. 
A rendezvényen résztvevők becsült 
száma 

5 Programterv, rendezvény bejelentő lap 
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VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 
Lásd a Pontozási szempontokban felsorolt feltételeket! 
 

  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 
A projekt együttműködés keretén belül 
valósul meg. 

A projekt megvalósítását 3 vagy több 
együttműködő partner segíti.  

20 

2. 
A projekt együttműködés keretén belül 
valósul meg. 

Együttműködés valósul meg, 3-nál 
kevesebb együttműködő partnerrel, a 
pályázón kívül.  

10 

3. 
A projekt együttműködés keretén belül 
valósul meg. 

Együttműködés nem valósul meg.  0 

4. 
A rendezvény a Jászberényi 
Kistérségben már megrendezésre 
került korábban is. 

Legalább 5 alkalommal.  15 

5. 
A rendezvény a Jászberényi 
Kistérségben már megrendezésre 
került korábban is. 

Legalább 3-4 alkalommal.  5 

6. 
A rendezvény a Jászberényi 
Kistérségben már megrendezésre 
került korábban is. 

Legalább 1-2 alkalommal.  3 

7. 
A rendezvény a Jászberényi 
Kistérségben már megrendezésre 
került korábban is. 

Első alkalommal kerül megrendezésre 1 

8. 

A rendezvényről szóló tájékoztatás a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesülete LEADER HACS több 
településnek területén is egyaránt 
biztosított. 

7 vagy több településen tájékoztat 10 

9. 

A rendezvényről szóló tájékoztatás a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesülete LEADER HACS több 
településnek területén is egyaránt 
biztosított. 

2-6 településen tájékoztat 5 

10. 

A rendezvényről szóló tájékoztatás a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesülete LEADER HACS több 
településnek területén is egyaránt 
biztosított. 

1 településen tájékoztat 0 

11. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 
településen valósul meg? 

Igen 
10 

12. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 
településen valósul meg? 

Nem 
0 

13. 

A rendezvényen bemutatásra kerülnek 
helyi termékek, helyi, népi 
hagyományon alapuló mesterségek, 
tradicionális tevékenységek. 

5 db vagy több helyi termékek, helyi 
népi hagyományokon alapuló 
mesterségek, tradicionális tevékenység 
kerül bemutatásra 

15 

14. 
A rendezvényen bemutatásra kerülnek 
helyi termékek, helyi, népi 

3-4 db helyi termék, helyi népi 
hagyományon alapuló mesterség, 

 
10 
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hagyományon alapuló mesterségek, 
tradicionális tevékenységek. 

tradicionális tevékenység kerül 
bemutatásra. 

15. 

A rendezvényen bemutatásra kerülnek 
helyi termékek, helyi, népi 
hagyományon alapuló mesterségek, 
tradicionális tevékenységek. 

2 helyi termék, helyi népi hagyományon 
alapuló mesterségek, tradicionális 
tevékenység kerül bemutatásra. 

5 

16. 

A rendezvényen bemutatásra kerülnek 
helyi termékek, helyi, népi 
hagyományon alapuló mesterségek, 
tradicionális tevékenységek. 

1 helyi termék, helyi népi hagyományon 
alapuló mesterség, tradicionális 
tevékenység kerül bemutatásra. 

0 

17. 
A programba bevont települések 
száma a HACS működési területéről 

5 vagy annál több település 
önkormányzata vagy civil szervezete 
vagy vállalkozója kerül bevonásra. 

15 

18. 
A programba bevont települések 
száma a HACS működési területéről 

4 település önkormányzata vagy civil 
szervezete vagy vállalkozója kerül 
bevonásra. 

6 

19. 
A programba bevont települések 
száma a HACS működési területéről 

2-3 település önkormányzata vagy civil 
szervezete vagy vállalkozója kerül 
bevonásra. 

2 

20. 
A programba bevont települések 
száma a HACS működési területéről 

1 település önkormányzata vagy civil 
szervezete vagy vállalkozója kerül 
bevonásra. 

0 

21. 
A rendezvény szervezése és a 
programok lebonyolítása során 
alkalmaz szelektív hulladékgyűjtést. 

Igen 10 

22. 
A rendezvény szervezése és a 
programok lebonyolítása során 
alkalmaz szelektív hulladékgyűjtést. 

Nem 0 

23. 
A rendezvényen résztvevők becsült 
száma 

1000 fő vagy felette 5 

24. 
A rendezvényen résztvevők becsült 
száma 

500-999 fő 2 

25. 
A rendezvényen résztvevők becsült 
száma 

499 fő alatt 0 

 
IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 
 
A LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek, továbbá: Programterv (a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület által készített formanyomtatványon). 
 
 

 
 
 


