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LEADER tervezés
2014-2016

• A LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA tervezése 2014. február – 2015. 
december között projektötletek gyűjtésével és leválogatásával vette 
kezdetét. 

• Több tájékoztató fórumot is tartottunk, ahol bemutattok a 2014-2020 közötti 
fejlesztési lehetőségeket. 

• Beérkezett projektötletek áttekintése:

132 db benyújtott projektötlet adatlap - 252 db fejlesztési elképzelés

9,3 milliárd Ft fejlesztési terv

• Az egyes szférák között az alábbiak alapján oszlik meg a benyújtott 
projektötletek száma:

166 db önkormányzati fejlesztési elképzelés

32 db egyházi fejlesztési elképzelés

30 db civil szervezeti fejlesztési elképzelés

14 db vállalkozói fejlesztési elképzelés

10 db magánszemélyi fejlesztési elképzelés



LEADER tervezés
2014-2016
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LEADER HFS tervezése képek műhelynapokról, 
elnökségi ülésekről

Tervezési Műhelynapok

2015.November :

 Abda

 Tét

 Pannonhalma

2016. Február: 

 Bakonypéterd

 Rábapatona

 Tét

 Pér



LEADER HFS tervezése képek 
műhelynapokról, elnökségi ülésekről

Elnökségi ülések

2015. November 03.

2015.December 10.

2015.December 13.

2016. Január 15.

2016. Január 25.

2016. Június 01.



Rendelkezésre álló fejlesztési 
forrás:

737.800.000 Ft



A Pannónia Kincse LEADER
Egyesület Közgyűlése a 2014-2020
közötti Helyi Fejlesztési Stratégiát
2016. június 8-án fogadta el.





Helyi Fejlesztési 
Stratégia 
2014-2020



SWOT 



A: Erősségek 

1. térségen átnyúló kapcsolatok 
2. természeti és kulturális örökségek 

3. hagyományőrzés, helyi identitástudat 
4. az ország legdinamikusabban fejlődő térsége 

5. vállalkozások nagy száma az urbánus területeken 
6. Győr közelsége miatt alacsony munkanélküliségi 

ráta 
7. jó földrajzi elhelyezkedés, megközelíthetőség, 

térségen áthaladó közlekedési folyosók 
8. szellemi tőke 

9. aktív civil szervezetek a térségben 
10. alternatív energia hasznosítására alkalmas vidék 



B: Gyengeségek 
1. közutak rossz állapota megnehezíti a 

települések megközelíthetőségét 
2. Győr elszívó hatásának erősödése – „alvó 

települések” számának elterjedése 
3. középületek, település életében és képében 

meghatározó közterületek, infrastruktúra, 
közművek hiánya, illetve rossz állapota 
4. települések elszigetelten működnek 

5. Győr vonzáskörzetétől 15 km-nél távolabb lévő 
települések lakosságszáma csökken, elöregedik, a 

települések megtartó ereje folyamatos csökken 



B: Gyengeségek 

6. helyi vállalkozói aktivitás csökken a nem 
urbánus területeken 

7. összefogás nem jellemző, hálózatok hiánya 
8. turisztikai befogadó infrastruktúra hiánya (pl.: 

szálláshely) 
9. turisztikai attrakciók és szolgáltatások hiánya 
10. gyermek és ifjúsági táborok alacsony száma 

11. térségi és települési marketing hiánya 



B: Gyengeségek 

12. településen a felnőtt képzés, nyelvi és informatikai 
képzés hiánya 

13. kistérségi rendezvények hiánya, kapcsolódó 
eszközhiány 

14. népi építészeti emlékek kellő forrás hiányában 
pusztulnak 

15. civil szervezetek tőkehiánya 
16. Natúrpark adottságainak kihasználatlansága 
17. szolgáltatások hiánya a kisebb településeken 

18. a nem kedvezményezett járások besorolásából 
adódó támogatás mértéke 



C: Lehetőségek 
1. LEADER program, egyéb vidékfejlesztési 

pályázatok 
2. a civil szervezetek nagyobb szerepvállalása 

lehetőséget teremt a térségi összefogás 
megteremtésére 

3. a helyi életminőség javítása 
4. átmenő turizmus megállítása szálláshelyek és 

pihenőhelyek létrehozásával, kapcsolódó programok 
megteremtésével 

5. kerékpáros (EuroVelo 6) és vízi turizmusban (Duna, 
Rába, Rábca) turizmusban rejlő potenciál 
6. közösségi terek térségi szerepvállalása 

7. helyi, térségi „Piac”, ahol igény mutatkozik a 
helyben előállított termékekre (vasárnapi piacok) 



C: Lehetőségek 
8. Győr, Pannonhalma, Tét, Pápa városok közelségének 

kihasználása, 
9. térségi marketing lehetőségének megteremtése 

10. települési alapinfrastruktúra fejlesztése 
11. természeti és kulturális adottságok, Natura 2000 

területek és nemzeti park, épített örökség által nyújtott 
lehetőségek széles körű kihasználása és turisztikai 

termékek összekapcsolása 
12. népi kultúra és az építészeti emlékek megőrzése 
13. megújuló ás alternatív energia hasznosításával a 

környezettudatosság megteremtése 
14. helyi vállalkozások segítése (munkahelyteremtés és 

megtartás) vidékfejlesztési támogatásokkal 
15. képzés a térségi központokban 



D: Veszélyek 
1. LEADER és egyéb pályázatok hosszú elbírálási ideje 

csökkentheti a pályázói kedvet 
2. pályázatok utófinanszírozásos jellege 

3. ipari és természeti károk miatt az adottságok 
kiaknázása ellehetetlenül 

4. források és normatívák csökkenésével a hátrányos 
helyzetű települések számának növekedése 

5. a helyi gazdaság tőkeszegénysége miatt a pályázatok 
megfinanszírozása és/vagy utófinanszírozása 

ellehetetlenül 
6. Győr és a határközelség elszívó hatása, mint 

veszélyforrás 
7. elkerülő utak megépítése 

8. szellemi tőke nem helyben történő letelepedése 
9. kistelepülések elnéptelenedése 



Fő cél(ok)
A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósulásával 2020-ra a térség 
fejlődése számottevő lesz gazdasági, turisztikai és társadalmi 

szempontból. Megvalósul az összefogás az akciócsoport határain kívül 
és belül, a civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások között, 
ezáltal képesek lesznek komplexebb projekteket generálni. A népi 

mesterségek megőrzésével, felelevenítésével, helyi jellegzetességek 
fejlesztésével több munkahely létesül, valamint a turizmusban, 

szolgáltató- és feldolgozóiparban a támogatások eredményeként 
növekvő kínálat, gazdaságilag stabilabb térséget fog eredményezni. A 

térségi fejlődés nagyobb ösztönző erőt fog jelenteni a vállalkozásoknak 
a munkahely teremtés és megőrzés szempontjából, így erősödik a 
vásárlói piac keresleti oldala is. A közösségi kezdeményezések és a 

helyi identitástudat fejlesztésének hatásaiként a társadalmi kohézió 
erősödik, a térség hagyományai elmélyülnek, valamint a települések 

megtartó ereje növekszik. A turisztikai és marketing szempontok 
előtérbe helyezésével a Helyi Akciócsoport látogatottsága és 

ismertsége is emelkedik.



Átfogó cél(ok)

 Értékünk a Térségünk program megvalósítása 
- térségi gazdasági és turisztikai potenciál 

erősítése, vállalkozásfejlesztés

 Élhető – Éltető vidéki települések: közösségi 
és helyi kezdeményezések elősegítése, helyi 

partnerség támogatása



Specifikus célok

1. A térség idegenforgalmi potenciáljának erősítése, 
helyi igényekre alapuló turisztikai attrakció és 

szolgáltatás fejlesztése és bővítése

2. Versenyképes mikrovállalkozások környezettudatos 
fejlesztése a vidéki térségekben

3. Vonzóbb vidéki települési környezet és 
szolgáltatások

4. Kulturális és természeti értékek megőrzése és 
bemutathatóvá tétele





1. A térség idegenforgalmi potenciáljának 
erősítése, helyi igényekre alapuló turisztikai 

attrakció és szolgáltatás fejlesztése és 
bővítése

Intézkedések megnevezése

1. Új turisztikai szálláshelyek kialakítása és a már meglévő 
turisztikai szálláshelyek bővítése

2. Szálláshelyhez nem kötődő turisztikai szolgáltatás- és 
attrakció fejlesztése a PKLE területén



2. Versenyképes mikrovállalkozások 
környezettudatos fejlesztése a vidéki 

térségekben

Intézkedés megnevezése

3. Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse 
Leader Egyesület területén



3. Vonzóbb vidéki települési környezet és 
szolgáltatások

Intézkedések megnevezése

4. Települési alapinfrastruktúra fejlesztése, szabadidő 
hasznos eltöltésének elősegítése

5. Civil szervezetek fejlesztése működési céljainak 
megvalósítása érdekében

6. Kulturális és közösségi programokhoz kapcsolódó 
eszközök beszerzése

7. Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és 
helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok 

megszervezése

8. Saját vonulási területtel rendelkező mentő tűzvédelemi 
feladatokat ellátó tűzoltó egyesületek fejlesztése



4. Kulturális és természeti értékek megőrzése 
és bemutathatóvá tétele

Intézkedések megnevezése

9. Natúrparki közösségépítő programok szervezése a 
természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a 

tájértékek helyreállítására, állapotának javítására

10. Tájházak, falumúzeumok, bemutathatóvá- és működővé 
tétele, új tájházak, falumúzeumok kialakítása



Intézkedés megnevezése

Az IH javaslatára a saját forrást kiegészítjük az EFOP forrásaival egy 11. 
intézkedés keretében. Az intézkedés célja az 1000 fő alatti településeken 

az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok 
megtörése. Pannónia Kincse LEADER Egyesület területe kistelepüléses 
jellegű, mivel 33 település 1000 fő alatti. A Helyi Akciócsoport működési 

területén a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet alapján a Téti járás 
kedvezményezett besorolást kapott, ahol 62 településből 14 található. 
Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 2016 február 26-án megtartott 

ülésen döntött arról, hogy a kedvezményezett járások besorolásáról 
szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. §-a alapján regionális 

szempontból kedvezményezett járásnak jelöli ki a 
Pannonhalmi és a Csornai járást.

Így 1000 fő alatti, kedvezményezett járásba tartozó 
településeink száma 28.



•Támogatható tevékenységek: Támogatás vehető
igénybe a térség idegenforgalmi potenciáljának
erősítése érdekében vidéki szálláshelyek
fejlesztésére, valamint kapcsolódó eszközbeszerzésre

•Pályázók: önkormányzat, önkormányzati társulás,
nonprofit szervezet, egyház, mikrovállalkozás, egyéni
vállalkozó

•Keret: 123 millió Ft

•Támogatási arány: 50 % - 60%

•Támogatás összege maximum: 10 millió Ft

1. intézkedés: Új turisztikai szálláshelyek
kialakítása és a már meglévő turisztikai
szálláshelyek bővítése



A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

•Támogatás vehető igénybe a térség idegenforgalmi
potenciáljának erősítése érdekében vidéki szálláshelyek
fejlesztésére. A szálláshelyfejlesztés irányulhat: a
239/2009 (X.20.) Kormányrendelet alapján szálláshelyek,
panziók, kempingek, üdülőházak, közösségi
szálláshelyek, falusi szálláshelyek fejlesztésére.

•Támogatás vehető igénybe önálló eszközbeszerzésre,
amely irányulhat szálláshely fejlesztésre. Marketing
tevékenységek megvalósítása esetén az ügyfél a
választott térség arculati előírásait figyelembe veszi.

• Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. A
kötelező arculati elemek túl szerepeltetni kell a Pannónia
Kincse Leader Egyesület logóját is, amely ingyenesen
letölthető a www.pkle.hu oldalról.

.



•Támogatható tevékenység a fejlesztési célelérése érdekében
végrehajtott építés (átalakítás, bővítés, felújítás),
eszközbeszerzés, gépbeszerzés, marketing, előkészítés
költségei, a nyilvánosság biztosításának költsége,
projektmenedzsment költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerint.

•A fejlesztésnek együttműködés keretében kell megvalósulnia,
mely együttműködést együttműködési megállapodásban kell
rögzíteni és ezt a megállapodást csatolni kell a pályázathoz.
Az együttműködés akkor teljesül, ha a pályázó legalább egy
darab, a pályázó szervezet székhelyétől eltérő, a Pannónia
Kincse LEADER Egyesület tervezési területén működő
szervezettel együttműködik, vagy legalább egy, a pályázótól
eltérő szférához tartozó partnerrel együttműködik. A projekt
legyen a HFS megvalósítása szempontjából indokolt,
költséghatékony, fenntartható és a környezettudatosság
elemeit tartalmazza (mindezeket a pályázati anyagban
alátámasztani szükséges).



•A projekt legyen a HFS megvalósítása szempontjából
indokolt, költséghatékony, fenntartható és a
környezettudatosság elemeit tartalmazza (mindezeket a
pályázati anyagban alátámasztani szükséges).

•A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki a
Pannónia a Kincse Leader Egyesülettel, annak marketing
anyagait megjeleníti rendezvényein, honlapján és saját
marketing anyagait is az egyesület rendelkezésére
bocsájtja.

•A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése
szempontjából egyértelműen indokolt, a gazdasági-,
társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek
megfelelő kiadási tételekkel bíró, megfelelően
kidolgozott üzemeltetési tervvel rendelkező projekteket
részesítheti támogatásban.



2. intézkedés: Szálláshelyhez nem kötődő
turisztikai szolgáltatás és attrakció fejlesztés a
PKLE területén

• Támogatható tevékenységek: turisták számára
vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó
turisztikai attrakciók, valamint a szálláshelyhez nem
kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztése
támogatható.

• Pályázók: önkormányzat, önkormányzati társulás,
nonprofit szervezet, egyház, nem mezőgazdasági
mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó

• Keret: 123 millió Ft

• Támogatási arány: 50 % -60 %

• Támogatás összege maximum: 5 millió Ft



A támogatható tevékenység területek meghatározása

• Jelen pályázati felhívás keretében a turisták számára
vonzerőt, élményeket, időtöltési lehetőséget nyújtó
turisztikai attrakciók, valamint a szálláshelyhez nem
kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztése
támogatható. Az így kialakítható, a turisták igényeinek
megfelelő színvonalú turisztikai termékekkel növelhető
az attrakciók látogatottsága és jövedelemtermelő
képessége, valamint mérsékelhető a turizmus időbeli
koncentráltsága.

•Az intézkedés a versenyképes turisztikai attrakciók és
szolgáltatások kialakítását és fejlesztését támogatja. A
létrehozandó szolgáltatások kapcsolódhatnak
attrakcióhoz, de attól függetlenül is megvalósíthatók.

Szálláshely szolgáltatásainak fejlesztése nem támogatható.



•Történelmi és kulturális örökség turisztikai hasznosítása

•Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú
fejlesztése

•Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése

•Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és
fejlesztése (csak kerékpáros turisztikai
szolgáltatásfejlesztéssel együtt)

•Csónakkikötők, kenus pihenőhelyek és kapcsolódó
szolgáltató létesítmények és szolgáltatások turisztikai célú
fejlesztése és kiépítése

•Vallási turizmus fejlesztése: beleértve zarándokutak
fejlesztése

•Támogatás vehető igénybe önálló eszközbeszerzésre, agro-,
lovas-, vadász-, erdei-, bor-, öko-, vízi-, horgász-, kerékpáros
turisztikai célok megvalósítására.



•Támogatható tevékenység a fejlesztési célelérése
érdekében végrehajtott építés (átalakítás, bővítés,
felújítás), eszközbeszerzés, gépbeszerzés,
marketing, előkészítés költségei, a nyilvánosság
biztosításának költsége, projektmenedzsment költségek
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint. Jelen felhívás
keretén belül rendezvény tartására nem igényelhető
támogatás.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek

• Támogatás vehető igénybe térségi, illetve helyi gyalogos, lovas,
kerékpáros túraútvonalak, a hozzájuk kapcsolódó használati
térelemek kialakítására, fejlesztésére, eszközbeszerzésre,
marketing tevékenység, információs rendszer, honlap, applikáció
fejlesztésére, versenypálya kialakítására, meglévő, ill. új tanösvény
és a hozzá kapcsolódó parkoló, illemhely kialakítására,
fejlesztésére, sátorhely kialakítására, horgász- és vadászturisztikai
fejlesztésekre.

• A projekt legyen a HFS megvalósítása szempontjából indokolt,
költséghatékony, fenntartható és a környezettudatosság elemeit
tartalmazza (mindezeket a pályázati anyagban alátámasztani
szükséges).

• Minden pályázónak rendelkeznie kell az illetékes önkormányzat
támogató nyilatkozatával, mely igazolja, hogy a pályázó projektje
az önkormányzat turisztikai fejlesztéseivel összhangban áll.



Az intézkedés alapelve:

• növekedjen a látogatók száma (stabil, fenntartható látogatói
létszám elérése).

• egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő attrakciók és
szolgáltatások, illetve tematikus utak kialakításának és
fejlesztésének ösztönzése

• A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából
egyértelműen indokolt, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró,
megfelelően kidolgozott üzemeltetési tervvel rendelkező
projekteket részesítheti támogatásban.

• A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki a Pannónia
a Kincse Leader Egyesülettel, annak marketing anyagait
megjeleníti rendezvényein, honlapján és saját marketing anyagait
is az egyesület rendelkezésére bocsájtja.



3. intézkedés: Működő mikrovállalkozások
fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület
területén

• Támogatható tevékenységek: A már működő, nem mezőgazdasági
mikrovállalkozások fejlesztéséhez a gazdaságon kívül végzett
tevékenységhez, szolgáltatásokhoz, előállításhoz kapcsolódó
környezettudatos fejlesztéséhez telekhatáron belüli építési,
felújítási, bővítési beruházásokra, kapcsolódó eszközbeszerzésre,
minőségirányítási rendszerbevezetéséhez, valamint marketing
tevékenység megvalósításához.

• Pályázók: természetes személy, mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó 

• Keret: 123 millió Ft

• Támogatási arány: 50 %-60%

• Támogatás összege maximum: 15 millió Ft



A támogatható tevékenység területek meghatározása:

A gazdasági aktivitás, a helyi kezdeményezések erősítése, a
versenyképesség, az innovációs készségek elsajátítása és a helyi
vállalkozások fejlesztésének támogatása, hálózatba szerveződése,
melynek eredménye a vállalkozás munkahelymegtartását vagy új
munkavállaló alkalmazását segíti.

A már működő, nem mezőgazdasági mikrovállalkozások
fejlesztéséhez a gazdaságon kívül végzett tevékenységhez,
szolgáltatásokhoz, előállításhoz kapcsolódó környezettudatos
fejlesztéséhez telekhatáron belüli építési, felújítási, bővítési
beruházásokra, kapcsolódó eszközbeszerzésre, minőségirányítási
rendszerbevezetéséhez, valamint marketing tevékenység
megvalósításához.



Támogatható tevékenység a fejlesztési célelérése érdekében
végrehajtott építés (átalakítás, bővítés, felújítás), eszközbeszerzés,
gépbeszerzés, marketing, előkészítés költségei, a nyilvánosság
biztosításának költsége, projektmenedzsment költségek a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet szerint.

Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások infrastrukturális és
eszközbeszerzéséhez kapcsolódóan (ezek önállóan és együttesen is
lehetségesek), azonban a fejlesztésnek kötelezően tartalmaznia kell
marketing tevékenységek megvalósítását (pl.: honlap kialakítás,
fejlesztés, on- és off line kampányok, fotóalbumok, kiadványok
készítése, kisfilmek forgatása stb.) amelyek önállóan nem
támogathatóak.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

• Mikrovállalkozás, természetes személy valamint egyéni vállalkozó
pályázó esetén minimum egy fő tekintetében munkahely
teremtése (ide értve az önfoglalkoztatást is) az üzemeltetési
kötelezettség ideje alatt. A foglalkoztatás részmunkaidős
alkalmazottakkal is megvalósítható.

• Amennyiben a beruházás tartalmaz megújuló-, vagy bioenergia
hasznosítást többletpontszámban részesül.

• A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez
kapcsolódó információkat, a pályázó nevét, elérhetőségeit, a
fejlesztés hatására előállított termék, szolgáltatás nevét,
elérhetőségét legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig
a Pannónia Kincse Leader Egyesület részére az Egyesület által
vezetett adatbázishoz elektronikus úton megküldi, ezáltal a
vállalkozói hálózathoz, adatbázishoz kapcsolódik.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek:

A fejlesztés csak a Pannónia Kincse Leader Egyesület tervezési
területén működő oktatási tanintézménnyel kötött együttműködés
keretében valósulhat meg. Az együttműködési megállapodásban a
pályázónak vállalnia kell, hogy együttműködő partnere, ezen belül is
a pályaválasztás előtt álló általános iskolások számára
tevékenységét, szakmáját az iskolában portfolió formájában
bemutatja. Az általános iskola és diákja az együttműködésben
vállalja, hogy segíti a projektgazdát a portfolió informatikai,
szerkesztési, egyéb szakmai tartalmon kívüli feladatok
elkészítésében. Az együttműködés kapcsolódjon a fejlesztési
célhoz. Az együttműködés tartalma alapján nem minősülhet
beszállítói, értékesítési vagy kivitelezői szerződésnek,
megállapodásnak. Az együttműködés megvalósulásáról legkésőbb
az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig pdf formátumban az
együttműködő felek által aláírt emlékeztetőt, jpg formátumban
legalább 3 db dátumozott fotót kell elektronikusan benyújtani a
Pannónia Kincse Leader Egyesülethez.



4. intézkedés: Települési alapinfrastruktúra
fejlesztése, szabadidő hasznos eltöltésének

elősegítése

• Támogatható tevékenységek:
1. célterület: Településképet befolyásoló kisléptékű

infrastrukturális fejlesztések:

2. célterület: Települések közösségi életét segítő kültéri
építmények kialakítása

3. célterület: Egészségmegőrzést segítő szabadidős
tevékenységek infrastruktúrájának fejlesztése

• Pályázók: önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit
szervezetek

• Keret: 106 millió Ft

• Támogatási arány: 75 -85 %

• Támogatás összege maximum: 4 millió



Mindhárom célterület esetén támogatható tevékenység a
fejlesztési célelérése érdekében végrehajtott építés
(átalakítás, bővítés, felújítás), eszközbeszerzés,
gépbeszerzés, marketing, előkészítés költségei, a
nyilvánosság biztosításának költsége,
projektmenedzsment költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szerint.



Kiegészítő jelleg, lehatárolás

Vidékfejlesztési Program 7.2.1. intézkedés keretében vidéki
településeken kismértékű infrastruktúra fejlesztésre, többek között:
- állami, önkormányzati funkciót nem magába foglaló közösségi
funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítésére és
megújuló energiaforrások használatára; - helyi termékértékesítést
szolgáló piac infrastruktúra fejlesztésre, külterületi közutak
fejlesztésére; - 2000 lakos-egyenérték alatti településeken, ill.
külterületi településrészeken megfelelő szintű szennyvíz-kezelési
megoldások megvalósítására; - településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciójára, energetikai korszerűsítésére lehet
pályázni. A VP 7.2.1 –ben meghatározott tevékenységekre jelen
felhívás keretében nem lehet pályázni.



Kiegészítő jelleg, lehatárolás

• A VP 7.4.1 intézkedés keretében vidéki településeken alapvető
szolgáltatás fejlesztésére, többek között: - közétkeztetést végző
intézmények konyhájának fejlesztésére - köz-és
vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztésekre - falu- és tanyagondnoki
szolgálat jármű és eszközfejlesztéseire - önkormányzati
közforgalmú utak kezelésére, állapot javítására, karbantartása
kapcsán erő- és munkagépek beszerzésére lehet pályázni. - 1000 fő
alatti településeken többfunkciós közösségi tér, szolgáltató
központ létrehozására, fejlesztésére lehet majd pályázni. A VP 7.4.1
–ben meghatározott tevékenységekre jelen felhívás keretében
nem lehet pályázni.



Kiegészítő jelleg, lehatárolás

• A 2014-20-as időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) keretében önkormányzatok: -
közvilágítás korszerűsítésére - az energiatudatosság növelésére a
komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül
pályázhatnak. A KEHOP-ban meghatározott tevékenységekre
jelen felhívás keretében nem lehet pályázni.

• Jelen felhívás keretén belül rendezvény tartására nem igényelhető
támogatás.



A jogosultak köre célterületenként:

•1. célterület: önkormányzat, önkormányzati társulás

•2. célterület: önkormányzat, önkormányzati társulás, a
jogosult településeken székhellyel vagy telephellyel
rendelkező, 2016.június 1. előtt alakult nonprofit
szervezetek

•3. célterület: önkormányzat, önkormányzati társulás, a
jogosult településeken székhellyel vagy telephellyel
rendelkező, 2016.június 1. előtt alakult nonprofit
szervezetek



A kiválasztási kritériumok, alapelvek

• Egy településről 1 db pályázat nyújtható be. Egy pályázó több
célterületre is benyújthat pályázatot. A támogatási összeg ebben
az esetben sem növekedhet a maximálisan igényelhető összeg
fölé. ( 4.000.000 Ft)

• A 3. célterületen amennyiben a pályázó szervezet TAO-ból kap
támogatást, pályázatot nem nyújthat be.

• Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére,
amely olyan megvalósítási helyen kíván fejlesztést végrehajtani,
amely a VP 6. prioritás VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
pályázaton elnyert támogatáshoz üzemeltetési kötelezettsége áll
fenn.

• A projekt legyen a HFS megvalósítása szempontjából indokolt,
költséghatékony, fenntartható és a környezettudatosság elemeit
tartalmazza (mindezeket a pályázati anyagban alátámasztani
szükséges).



5. intézkedés: Civil szervezetek fejlesztése
működési céljainak megvalósítása érdekében

• Támogatható tevékenységek: Támogatás vehető igénybe
nonprofit szervezetek feladatellátását segítő eszközök
beszerzésére

• Pályázók: non-profit szervezet

• Keret: 15 millió Ft

• Támogatási arány: 75-85 %

• Támogatás összege maximum: 500.000 Ft



A támogatható tevékenység területek meghatározása

•Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek
feladatellátását segítő eszközök beszerzésére, mellyel
tevékenységük végzésének színvonala nő.

•Támogatható tevékenység a fejlesztési célelérése
érdekében végrehajtott eszközbeszerzés, marketing,
előkészítés költségei, a nyilvánosság biztosításának
költsége, projektmenedzsment költségek a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet szerint.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek

•A támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil
szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának segítése.

•Az Egyesület nagy hangsúlyt helyez arra, hogy támogassa
azon civil szervezeteit, melyek jelentős részt vállalnak a
települések szociális, egészségügyi, idegenforgalmi és
kulturális feladatainak megvalósításában. Pontozásnál ezen
szervezetek előnyt élveznek. Ennek érdekében a székhely
szerinti önkormányzati támogató nyilatkozat csatolása
szükséges.

•2016. június 1. előtt megalapított non-profit szervezet
jogosult a támogatásra.

•A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése
szempontjából egyértelműen indokolt, a gazdasági-,
társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő
kiadási tételekkel bíró, megfelelően kidolgozott üzemeltetési
tervvel rendelkező projekteket részesítheti támogatásban.



6. intézkedés: Kulturális és közösségi
programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése

• Támogatható tevékenységek: a Pannónia Kincse LEADER
Egyesület területén megvalósuló kulturális és közösségi
rendezvények megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése.
(mobil színpad, színpadi fény, hangtechnika, mobil áramfejlesztő,
vetítéstechnika, rendezvénysátrak, pavilonok, asztalok, padok)

• Pályázók: önkormányzat, non-profit szervezet

• Keret: 25 millió Ft

• Támogatási arány: 75-85 %

• Támogatás összege maximum: 1 millió Ft



A támogatható tevékenység területek meghatározása

•Támogatás vehető igénybe a Pannónia Kincse LEADER
Egyesület területén megvalósuló kulturális és közösségi
rendezvények megvalósításához kapcsolódó eszközök
beszerzésének támogatására. A közösségi programok
megtartására alkalmas mobil színpad, színpadi fény,
hangtechnika, mobil áramfejlesztő, vetítéstechnika,
rendezvénysátrak, pavilonok, asztalok, padok
beszerzésének támogatására.

•Támogatható tevékenység a fejlesztési célelérése
érdekében végrehajtott eszközbeszerzés, marketing,
előkészítés költségei, a nyilvánosság biztosításának
költsége, projektmenedzsment költségek a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet szerint.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
•A beszerzésre kerülő rendezvényeszközöket nem csak a

pályázó önkormányzatok, hanem a településen működő civil
szervezetek is igénybe vehetik a céljaikat szolgáló
rendezvények megtartásához. A kedvezményezettnek az
eszközöket térítésmentesen kell rendelkezésre bocsátania
településen működő civil szervezetek részére.

•A fejlesztésnek együttműködés keretében kell megvalósulnia
(legalább 2 szféra együttműködésével), mely együttműködést
együttműködési megállapodásban kell rögzíteni és ezt a
megállapodást csatolni kell a pályázathoz.

•Kizárólag eszközbeszerzés támogatható.
•A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése

szempontjából egyértelműen indokolt, a gazdasági-,
társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő
kiadási tételekkel bíró, megfelelően kidolgozott üzemeltetési
tervvel rendelkező projekteket részesítheti támogatásban.



7. intézkedés: Térségi fiatalok számára
szervezett, közösségépítést és helyi
identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági
táborok megszervezése
• Támogatható tevékenységek: közösségépítést és helyi

identitástudat kialakulását is szolgáló, sport, közművelődési célú,
képzőművészeti alkotó táborok, honismereti táborok támogatása

• Pályázók: önkormányzat, non-profit szervezet

• Keret: 2,8 millió Ft

• Támogatási arány: 75% - 85 %

• Támogatás összege maximum: 300.000 Ft



A támogatható tevékenység területek meghatározása

A térségi önkormányzatok és civil szervezetek saját
szervezésű közösségépítést és helyi identitástudat
kialakulását is szolgáló, sport, közművelődési célú,
képzőművészeti alkotó táborainak, honismereti
táborainak támogatása. A táborozáshoz szorosan
kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása.



A támogatható tevékenység területek meghatározása
A támogatási összeg a következőkre használható fel:
•személyi jellegű költségek (szervezők, felügyelők 

javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és 
munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés 
helyszínére való utazási költségtérítéssel együtt)

•utazási költség
•anyag- és eszközigény (pl.: festék, textil, agyag, stb.) 

költségei,
•oklevelek és egyéb tárgyi elismerések
•belépődíj
•élelmiszer, étkezés költsége

Támogatható tevékenység továbbá a fejlesztési célelérése 
érdekében végrehajtott marketing, előkészítés költségei, a 
nyilvánosság biztosításának költsége, projektmenedzsment 
költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek

• Gyermekek térítésmentes táboroztatása. 

• Az intézkedés keretében olyan táborok megszervezése támogatható, 
ahol a résztvevők életkora nem haladja meg a 14 évet. 

• Az eszközbeszerzés költsége a projekt teljes költségének legalább 10 %-
a.

• Az eszközbeszerzés és/vagy infrastrukturális fejlesztés összegével 
csökkentett, egy résztvevőre jutó táborozási költség maximum 15.000 Ft/ 
fő lehet.

• A pályázathoz szükséges csatolni a tábor programtervét.

• Olyan tábor megszervezése támogatható, ahol 12 fő résztvevőnként 1 fő 
felügyelő biztosított.

• Legalább 5 napos táborok támogathatóak

• A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából 
egyértelműen indokolt, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti 
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró, megfelelően 
kidolgozott üzemeltetési tervvel rendelkező projekteket részesítheti 
támogatásban. 



8. intézkedés: Saját vonulási területtel rendelkező és 
I. kategóriás mentő tűzvédelmi feladatotokat ellátó 
tűzoltó egyesületek fejlesztése

• Támogatható tevékenységek: tűzoltó szertárépítés, felújítás, 
korszerűsítés valamint a tűzoltást és műszaki mentést szolgáló, 
engedélyezett tűzoltó eszközök, berendezések, gépek, anyagok 
beszerzése, a tűzoltó egyéni védőfelszerelések, 
mentőfelszerelések, eszközök beszerzése illetve tűzoltó egyén 
vagy formaruházat beszerzése.

• Pályázók: non-profit szervezet

• Keret: 100 millió Ft

• Támogatási arány: 75-85 %

• Támogatás összege maximum: 25 millió Ft



A támogatható tevékenység területek meghatározása

• Támogatás vehető igénybe a Pannónia Kincse LEADER Egyesület
területén megvalósuló tűzoltó szertárépítés, felújítás, korszerűsítés
céljából.

• Továbbá támogatás vehető igénybe a tűzoltást és műszaki
mentést szolgáló, engedélyezett tűzoltó eszközök, berendezések,
gépek, anyagok beszerzésére, a tűzoltó egyéni védőfelszerelések,
mentőfelszerelések, eszközök beszerzésére illetve tűzoltó egyén
vagy formaruházat beszerzésére.

• Továbbá támogatható tevékenység a fejlesztési célelérése
érdekében marketing, előkészítés költségei, a nyilvánosság
biztosításának költsége, projektmenedzsment költségek a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.



Kiegészítő jelleg, lehatárolás

•Tűzoltó szertárépítés, felújítás, korszerűsítés valamint
eszközbeszerzés ilyen módon való fejlesztésére a VP
horizontális intézkedéseiből vagy más OP-kból nem
igényelhető támogatás.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek

• Önálló beavatkozásra jogosult tűzoltó egyesületek (akik már nem
tájékoztatást kapnak a közelükben lévő káresetről, hanem a
műveletirányítás közvetlenül őket riasztja az eseményhez)
jogosultak pályázatot benyújtani

• Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható.

• A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából
egyértelműen indokolt, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró,
megfelelően kidolgozott üzemeltetési tervvel rendelkező
projekteket részesítheti támogatásban.



9. intézkedés: Natúrparki közösségépítő programok 
szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, 

valamint a tájértékek helyreállítására, állapotának 
javítására

• Támogatható tevékenységek: a Natúrpark területén megvalósuló
fejlesztések, mint pl.: közösség bevonásával szemléletformáló
események, rendezvények, képzések, a Natúrparkhoz kapcsolódó
beruházások, eszközbeszerzések, térségi tananyag kidolgozása a
térség óvodái, iskolái, erdei iskolái számára, tematikus kiadványok
megjelentetése.

• Pályázók: a PKLE területén működő Natúrparkok

• Keret: 10 millió Ft

• Támogatási arány: 75% -85%

• Támogatás összege maximum: 10 millió Ft



2014-ben a Pannónia Kincse LEADER Egyesület és a Pannontáj–Sokoró
Közhasznú Egyesület koordinálásával új kezdeményezés indult, melynek
célja a natúrpark címben rejlő lehetőségek kihasználása, a térség
natúrparki tudatának erősítése. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület
koordinálásával egy LEADER térségek közötti program valósult meg,
melynek célja a natúrpark újraindítási körülményeinek megteremtése volt.
A térségek közötti program közben kialakítottunk számos szakmai
kapcsolatot, melyek révén nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy egy
közösségi részvételen alapuló, zöldutat is magába foglaló natúrpark
megvalósítása lenne indokolt a térségben. 2015 augusztusában indult
útjára a „Pannónia Kincse Mintaprogram – a Sokoró–Pannontáj Natúrpark
és Zöldút koncepciójának megalkotása közösségi tervezéssel” című
kezdeményezés. A mintaprogram egyik elemeként elkészült a natúrpark új
szakmai háttértanulmánya, s annak részeként a térség közösségeinek
bevonásával elkészült a natúrpark fejlesztési koncepciója. A Pannontáj–
Sokoró Natúrpark a magyarországi natúrparkok mintájára tevékenységét
az úgynevezett négypilléres modell mintájára indítja újra, szem előtt
tartva a törvényi előírásokat, a helyi adottságokat, a térségben élők és az
ide érkezők igényeit, elvárásait.



A támogatható tevékenység területek meghatározása

• a Natúrpark területén megvalósuló fejlesztések, mint pl.: közösség
bevonásával szemléletformáló események, rendezvények,
képzések, a Natúrparkhoz kapcsolódó beruházások,
eszközbeszerzések, térségi tananyag kidolgozása a térség óvodái,
iskolái, erdei iskolái számára, tematikus kiadványok
megjelentetése.

• Támogatható tevékenység a fejlesztési célelérése érdekében
végrehajtott építés (átalakítás, bővítés, felújítás), eszközbeszerzés,
rendezvény költsége, képzési tevékenység, marketing, előkészítés
költségei, a nyilvánosság biztosításának költsége,
projektmenedzsment költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek

• A Pannónia Kincse Leader Egyesület területén működő Natúrpark
fejlesztése támogatható. A támogatási kérelemhez csatolni
szükséges a projekt megvalósulási helyszínén illetékes települési
önkormányzatok támogató nyilatkozatát, melyben kinyilvánítja,
hogy a projekt céljaival egyet ért és támogatja azt.

• A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából
egyértelműen indokolt, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti
fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró,
megfelelően kidolgozott üzemeltetési tervvel rendelkező
projekteket részesítheti támogatásban.



10. intézkedés: Tájházak, falumúzeumok,
bemutathatóvá-és működővé tétele, új tájházak,
falumúzeumok kialakítása

• Támogatható tevékenységek: Tájház, falumúzeum,( működő és új) külső
és belső felújítására, valamint berendezési és kiállítási tárgyainak
felújítása, restaurálása, korszerűsítése és a fejlesztéshez kapcsolódó
eszköz- és tradicionális eszköz beszerzése.

• Pályázók: önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezet

• Keret: 100 + 10 millió Ft

• Támogatási arány: 75 % - 85 %

• Támogatás összege épület felújítás esetén maximum 20 millió Ft,
Eszközbeszerzés esetén maximum 1 millió Ft



•A PKLE területén sok leromlott állapotú népi
építészeti emlék, tájház, falumúzeum található,
melyeket jellemzően civil szervezetek, és
önkormányzatok működtetnek. Számukra ezen
épületek felújítása és tradicionális eszközök
beszerzése nehéz feladat az anyagi lehetőségek
szűkössége miatt.

•Két célterület kiírását tervezzük ezen
intézkedésen belül, mivel jelentős igény
mutatkozott a felújítás, állagmegóvás mellett az
eszközbeszerzésre is.



A támogatható tevékenység területek meghatározása

Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a tájházak,
falumúzeumok felújítására, és eszközbeszerzésére. Felújítás és
eszközbeszerzés tevékenység önállóan is támogatható.

• Tájház, falumúzeum (működő és új is), külső és belső felújítása, (nem
energetikai korszerűsítés)

• Tájház, falumúzeum (működő és új is) berendezési és kiállítási
tárgyainak felújítása, restaurálása, korszerűsítése, valamint a
fejlesztéshez kapcsolódó eszköz- és tradicionális eszköz beszerzése.

•Támogatható tevékenység a fejlesztési célelérése érdekében
végrehajtott építés (átalakítás, bővítés, felújítás),
eszközbeszerzés, marketing, előkészítés költségei, a
nyilvánosság biztosításának költsége, projektmenedzsment
költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.



A kiválasztási kritériumok, alapelvek

•Tájház: „a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi
műemlékeknek minősített épületekben berendezett lakásbelsőket -
esetleg műhelyeket, kezdetlegesebb ipari létesítményeket,
borospincéket -, bemutató épület

•Falumúzeum: a település múltját bemutató épület helyben összegyűjtött
és megőrzött tárgyakkal, illetve tematikus gyűjtemények, melyek nem
feltétlenül népi építészeti jellegű épületben találhatóak.

•Múzeumi küldetésnyilatkozat: a múzeumok szakmai tevékenységét
megalapozó írott dokumentum, amely az e törvényben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében a gyűjtemények, valamint a szakmai és
tárgyi infrastruktúra alapján rögzíti a múzeum belső és külső adottságait,
továbbá ennek alapján kijelöli helyi társadalmi szerepvállalásának
stratégiai céljait.

• A projektek során előnyt élveznek a működő, interaktív tájházak és
múzeumok.

• Építési beruházás és eszközbeszerzés önállóan is megvalósítható, de egy
pályázó több célterületre is benyújthat pályázatot. A támogatási összeg
ebben az esetben sem növekedhet a maximálisan igényelhető összeg
fölé. Egy településről egy pályázat nyújtható be.

• Előnyt élvez a bírálat során, akinek a gyűjteménye megfelelően leltári
állományba van véve, önkénteseket foglalkoztat, és aki oktatási,
ismeretátadási tevékenységet folytat.



11. intézkedés: : EFOP 1.7-re
Támogatható tevékenységek:

• Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése,

• Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése,

• Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok
helyben tartása, helyi tudástőke növelése),

• Közösségépítés és -megtartás, építve az EFOP 1.3 intézkedésben kialakított
módszertanra és mentorhálózatra, a környezeti fenntarthatósági
szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés)

• Pályázók: EFOP 1.7 szerinti kedvezményezettek:
• Pannónia Kincse LEADER Egyesület

• Helyi költségvetési szervek

• államháztartáson kívüli non-profit szervezetek



A támogatható tevékenység területek meghatározása

•Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése

•Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése

•Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok
megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi tudástőke
növelése)

•Közösségépítés és -megtartás, építve az EFOP 1.3
intézkedésben kialakított módszertanra és
mentorhálózatra

•A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való
megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés)



A jogosultak köre

•EFOP 1.7 szerinti kedvezményezettek 

•Pannónia Kincse LEADER Egyesület

•helyi költségvetési szervek

•államháztartáson kívüli non-profit szervezetek



A pályázatok várható megjelenése
•Az Irányító Hatóság még nem alkotott jogszabályi

keretet a fejlesztési és működési források
felhasználására

•két fontos, párhuzamosan zajló esemény a
272/2014 módosítása és a VP módosítása a Leader
érdekében. A VP módosítást hamarosan benyújtják,
de annak tartalmát folyamatosan tárgyalják
Brüsszellel és az ottaniak a nyitott kérdések kb.
85%-át már leokézták. A VP módosítást legkésőbb
2017. március végéig elfogadják.

•2017. februárban tervezi az IH legalább egy
célterületünkre pályázati felhívást megjelentetni,
de ennek sincs még meg sem az eljárásrendje, sem
a jogszabályi háttere



A pályázatok várható megjelenése
•2017. február-március (csak 1db) felhívás

megjelentetése HACS-onként
•HACS elkészíti intézkedésenként a pályázati

felhívását, amit megküld az IH-nak
minőségbiztosításra (nem tudjuk mikor)

•IH visszaküldi
•HACS honlapján megjelenteti + a központi

honlapon
•helyi kérelmek beérkeznek (elektronikus v. papír

alap a javaslat nem tartalmazza)
•helyi felhívás 60 napig nyitva
•30 nap után már lehet HBB-hez továbbítani
•60 nap után zár



A pályázatok várható megjelenése

•HBB-nek pontozásra, értékelésre

•tartalmi értékelés pontszámmal, szakmai
indoklással döntési listát küld az IH részére
(pályázati anyagokkal együtt)

•IH szignózza, jóváhagyja, kiállítja a „valamilyen
elismerő” dokumentumot

•központi pályázat megjelenik a központi felületen
(talán a palyazat.gov.hu)

•pályázó központi felületen nyújt be az IH által is
ellenjegyzett jóváhagyó nyilatkozattal (HACS-tól
elválik)

•jogosultsági szempontból kifizizetési ügynökség
ellenőrzés



A pályázatok várható megjelenése

A fejlesztési forrás kifizetésének arányában
hívható le a működési forrás: ez azt jelenti, hogy
amikor a nyertes pályázó részére kifizette az
MVH (jelenleg még így hívják) a támogatást
(kifizetési kérelem benyújtás, helyszíni szemle
stb. után) akkor tud a munkaszervezet annak
arányában működési forrást lehívni. Legrosszabb
esetben ez azt is jelentheti, hogy csak 2020.
évben jut az egyesület működési forráshoz.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Németh Tamás

Pannónia Kincse LEADER Egyesület

munkaszervezet vezető


