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A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve 

LEADER Intézkedési Terv - Gazdaságfejlesztés 

  Kapcsolódó HVS célkitűzés: "Értékünk a térségünk" program megvalósítása 

  HVS intézkedés megnevezése: Helyi adottságok, jellegzetességek és szolgáltatások 
bevonása a gazdaságfejlesztési folyamatokba 

  HVS intézkedés leírása: A Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén található 
gazdaságfejlesztési elképzelések támogatása, melyeknek 
célja a vállalkozói szféra mellett a non-profit- és 
közszféra jövedelemtermelő képességének erősítése, a 
helyi értékeket és jellegzetességeket kihasználóan 
egymásra épülő, együttműködésben megvalósuló 
projektek támogatása az alábbi támogatási területek 
keretében: 

I. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe a 
helyi/térségi termékek előállításához, tárolásához, 
feldolgozásához, értékesítéséhez, bemutathatóvá 
tételéhez és kapcsolódó környezettudatos 
fejlesztéséhez, helyi termékek alapanyagául szolgáló, 
valamint megújuló energia hasznosítását elősegítő fás- 
és lágyszárú növények telepítésére és gondozására. 

II. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe a 
térség idegenforgalmi potenciáljának erősítése 
érdekében turisztikai célok megvalósítására. 
A szálláshelyfejlesztés irányulhat: a 173/2003. (X.28.) 
Kormányrendelet 3.§ (2) bekezdés c) pont 1. alpontja 
szerinti nem üzleti célú üdülő, valamint a 239/2009 
(X.20.) Kormányrendelet alapján panziók, kempingek, 
üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi szálláshelyek 
fejlesztésére.  
A szálláshely fejlesztésen kívül támogatás vehető 
igénybe lovas turisztikai szolgáltatás és lovas 
pihenőhelyek kialakítására, falusi-, agro-, bor-, vízi, 
szakrális-, aktív-, és ökoturizmus fejlesztésére. 
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III. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe a 
multifunkcionális szolgáltatóház kialakításával 
kapcsolatos beruházás megvalósítására.                                                                                                                                              
A multifunkcionális szolgáltatóház az alábbi 
szolgáltatások ellátására alakítható ki: kézműves 
foglalkozások helyszíne, helyi termék kiállító tér, civil 
szervezetek és hálózatok számára központi iroda, képzési 
és rendezvény központ, ifjúsági klub, kulturális és 
közösségfejlesztési központ, civil és turisztikai 
információs pont, inkubátorház és vállalkozói 
tanácsadás. 

IV. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe 
Tájház, falumúzeum, népi mesterségek háza 
kialakítására, rekonstrukciójára, berendezési és kiállítási 
tárgyainak felújítására, korszerűsítésére, kihalóban lévő 
szakmák bemutatására, valamint a fejlesztéshez 
kapcsolódó eszköz- és tradicionális eszköz beszerzésére. 
A Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén található 
természeti értékeink megújítására és bemutathatóvá 
tételének támogatására, a helyi emlékek és látnivalók 
megismertetése és összekapcsolása érdekében 
tematikus útvonalak kiépítésére. 

 

  Fogalom magyarázat: a) Agroturizmus: a mezőgazdaság területéhez 
kapcsolódó falusi turizmus. 

b) Civil Információs pont: olyan térítésmentes 
szolgáltatás, melynek célja a lakosság és a civil 
társadalom teljes körű tájékoztatása, 
információszolgáltatás megvalósítása. 

c) Helyi és térségi termék: a Pannónia Kincse LEADER 
Egyesület Helyi Akciócsoport tervezési területén 
előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, 
előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott 
térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy 
feldolgozott termék vagy termény, kivéve a nagyüzemi 
technológiával előállított vagy feldolgozott termék, 
továbbá egyéb, az emberi kéz által alkotott, nem 
élelmezési célú, kézműves vagy iparművészeti termékek 
csoportja. 

d) Helyi és térségi termények: helyben előállított 
termékek alapanyagául szolgáló termesztett, illetve 
vadon termő, valamint megújuló energia termelését 
elősegítő növények csoportja. 
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e) Helyi/Térségi jellegzetesség: a Pannónia Kincse 
LEADER Egyesület tervezési területére jellemző 
termékek, kulturális jellemzők, tradíciók, népi 
mesterségek és helyi hagyományok. 

f) Inkubátorház: olyan szolgáltató tér, ahol a 
multifunkcionális létesítményt üzemeltető szervezet 
helyet biztosít iroda vagy üzlethelyiség formájában a 
településen működő vállalkozás(ok)nak. 

g) Környezettudatos fejlesztés: olyan jellegű fejlesztés, 
mely előtérbe helyezi a környezet védelmét, lehető 
legkisebb mértékű szennyezését, a megújuló- és 
bioenergia hasznosítását, a helyi termék előállítása során 
keletkező melléktermékek újrahasznosítását, 
mennyiségének csökkentését, a helyi termékek 
környezetbarát előállítását és csomagolását. 

h) Multifunkcionális szolgáltatóház kötelezően 
választható szolgáltatásai: kézműves foglalkozások 
helyszíne, helyi termék kiállító tér, civil szervezeteknek 
központi iroda, képzési és rendezvény központ, ifjúsági 
klub, kulturális és közösségfejlesztési központ, civil és 
turisztikai információs pont, inkubátorház és kapcsolódó 
tanácsadás. 

i) Multifunkcionális szolgáltatóház: olyan létesítmény, 
amely alkalmas a non-profit szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások, valamint rendezvények és képzések 
megtartásához a helyszín biztosítására. A 
multifunkcionális szolgáltatóház a következő 
szolgáltatásokat nyújthatja: kézműves foglalkozások 
helyszíne, helyi termék kiállító tér, központi iroda civil 
szervezetek számára, képzési és rendezvény központ, 
ifjúsági klub, kulturális és közösségfejlesztési központ, 
civil és turisztikai információs pont, inkubátorház és 
kapcsolódó tanácsadás. 

j) Népi mesterségek háza: olyan létesítmény, amely a 
térségre vagy településre jellemző mesterségeket, 
történelmi és kulturális tradíciókat mutatja be. 

k) Ökoturizmus: a természeti értékek, a természeti 
területek megismerésére irányuló olyan turizmus, amely 
természetkímélő módon, a természetvédelmi prioritások 
biztosításával valósul meg az arra alkalmas területen, 
amely egyúttal a helyi népesség társadalmi, gazdasági 
előnyökhöz jutását is szolgálja. 

l) Aktív turizmus: olyan szolgáltatások csoportja, amely 
az aktív (mozgást igénylő) kikapcsolódási és rekreációs 
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lehetőségeket és tevékenységeket biztosítja 
jövedelemtermelő céllal. 

m) Szakrális turizmus: épített, elsősorban vallási célú 
emlékeink látogatásán keresztül megvalósuló turisztikai 
tevékenység, amely a bemutathatóság megteremtése 
mellett a közösségi és helyi identitásfejlesztéshez is 
hozzájárul. 

n) Tájház: az adott település vagy tájegység 
hagyományos tárgyi kultúráját, a népi építészet 
szempontjából jelentős épületekben berendezett 
lakásbelsőket, műhelyeket, a gazdasági épületeket vagy 
a kezdetlegesebb létesítményeket mutatja be. 

o) Tematikus utak: olyan turisztikai termékek, amelyek 
különböző közlekedési formák igénybevételével 
megközelíthető természeti és/vagy mesterséges 
attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré. Az 
útvonalak a fenntarthatóság elveinek figyelembevétele 
mellett egyszerre kínálnak ismeretszerzési és 
szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. 

p) Természeti érték: A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 
területén található geológiai vagy természet 
képződmény köré csoportosítható, látogatható 
helyszínek összessége. 

q) Turisztikai információs pont: térítésmentes 
szolgáltatás, melynek célja a térség turisztikai fejlesztése, 
tájékoztató, ismeretterjesztő információs szolgáltatások 
megvalósításával. 

r) Vízi turizmus: olyan szabadidős tevékenység, amelyet 
vízben, vízen végeznek: az aktív turizmus egy formája, 
amely során a turista utazásának motivációja valamilyen 
fizikai aktivitást igénylő szabadidős vagy 
sporttevékenység gyakorlása hazánk álló és folyóvizein. 

 

Támogatási kritériumok: Egy ügyfél által benyújtott LEADER pályázatnak a HVS 
intézkedés leírásában felsorolt I., II., III., IV. támogatási 
terület közül minimum 2 támogatási terület 
megvalósítására kell irányulnia. 

2013. január 1. után megalapított civil szervezet nem 
jogosult a támogatásra. 

A fejlesztés kizárólag a pályázat keretében jóváhagyott 
marketing tevékenységgel együtt támogatható. 
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A fejlesztésnek együttműködés keretében kell 
megvalósulnia. 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, 
ezen kívül legalább egy a pályázótól eltérő szférához tartozó 
partnerrel együttműködik. 

A támogatás feltétele a környezettudatosság projektbe 
történő beépítése (minimum 1 darab 
környezettudatosságot tartalmazó elem beépítése). 

Az intézkedés keretében megvalósítandó építési beruházás 
csak eszközbeszerzéssel együtt valósítható meg. 

Mikro-, kis és középvállalkozás valamint egyéni vállalkozó 
pályázó esetén minimum egy fő tekintetében munkahely 
teremtése vagy munkahely megtartása kötelező (ide értve 
az önfoglalkoztatást is). A foglalkoztatás részmunkaidős 
alkalmazottal is megvalósítható. 

Szakrális turizmushoz kapcsolódó fejlesztések kizárólag 
Győrújbaráton, Pannonhalmán és Téten valósíthatók meg. 

A IV. támogatási terület esetén a fejlesztés keretében 
minimum 3 szolgáltatást meg kell valósítani, melyek közül 
egynek kötelezően gazdaságfejlesztési elképzelések 
megvalósítását kell szolgálnia. 

A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése 
szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a 
gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság 
elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot 
részesítheti támogatásban. 

A IV. támogatási terület esetén a vállalt szolgáltatásonként 
legalább 1 darab együttműködési megállapodás benyújtása 
kötelező. 

  Igénybe vehető támogatás 
összege: 

Minimum támogatási összeg: 200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 20.000.000 Ft 

  Ügyfélkör (intenzitás): Mikro-, kis és középvállalkozás (60% - HH 65%) 

Őstermelő (60% - HH 65%) 

HH: hátrányos helyzetű 
település 

Egyéni vállalkozó (60% - HH 65%) 

Természetes személy (60% - HH 65%) 

Települési önkormányzat (100%) 

Önkormányzati társulás (100%) 

Non-profit szervezet (100%) 

Egyház (100%) 
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  Támogatható tevékenységek: a) építés 

b) gépbeszerzés 

c) eszközbeszerzés 

d) marketing 

e) a fentiekbe nem sorolható egyéb tevékenység 

  Támogatható települések 
köre: Pannónia Kincse LEADER Egyesület 65 települése 

  Projekt adatlaphoz csatolandó 
dokumentumok: 

A fejlesztésnek együttműködés keretében kell 
megvalósulnia. 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, 
ezen kívül legalább egy a pályázótól eltérő szférához tartozó 
partnerrel együttműködik. Az együttműködésben 
foglaltaknak szorosan kell kapcsolódnia a fejlesztés 
céljához. (HACS MINTA ALAPJÁN) 

Építési beruházás esetén tervező által ellenjegyzett műszaki 
leírás  

Eszköz és szolgáltatások beszerzése esetén két darab 
árajánlat és kapcsolódó műszaki leírás becsatolása  

Együttműködési megállapodás a szolgáltatások 
megvalósításáról a IV. támogatási terület esetén (HACS 
MINTA ALAPJÁN) 

Környezettudatosság bemutatását szolgáló dokumentum 

Nyilatkozat a fejlesztés céljához kapcsolódó marketing 
tevékenységről 

Nyilatkozat munkahelyteremtésről/megtartásról 
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LEADER Intézkedési Terv - Szolgáltatásfejlesztés 

  Kapcsolódó HVS célkitűzés: "Éltető- Élhető" települések a Pannónia Kincse 
LEADER Egyesület területén 

 
 HVS intézkedés megnevezése: Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok 
megvalósítása 

  HVS intézkedés leírása: A Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén 
található szolgáltatásfejlesztési elképzelések 
támogatása, melyeknek célja, komplex, egymásra 
épülő, együttműködés keretében megvalósított, a 
települések közösségi célú szolgáltatásainak javítása 
érdekében megvalósítandó helyi fejlesztések 
elősegítése az alábbi támogatási területek 
keretében: 

I. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe a 
térségben működő civil szervezetek által ellátott 
feladatok minőségi javítása tárgyi eszköz 
beszerzésének támogatása révén. A szervezetek 
feltételeinek javítása oly módon, hogy ne a 
mindennapi működésüket, hanem elsősorban az 
általuk végzett tevékenység megvalósulását segítse 
elő. Támogatás vehető igénybe a települések 
környezettisztításához és faluszépítéséhez 
kapcsolódó eszközök beszerzésére. 

II. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe a 
térségben megrendezett települési vagy térségi 
rendezvények színvonalasabbá tételéhez 
kapcsolódó rendezvénysátor, fény- és 
hangtechnikai eszközök, mobil színpad, sörpadok és 
asztalok, mobil kemence, valamint kiállító standok 
beszerzésére, valamint kültéri rendezvénytér, 
használati- és látvány térelemek kialakítására. 

III. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe a 
Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén 
található települések köz- és vagyonbiztonságának 
érdekében megvalósított biztonságtechnikai 
eszközök, térfigyelő kamerarendszer, tűzoltó- és 
polgárőr felszerelés beszerzésének, valamint 
tűzoltó szertár és polgárőri feladatellátóhely 
kialakításának támogatása. 

IV. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe 
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a helyi akciócsoport tervezési területén kül- és 
beltéri szabadidős- és sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése, sportolás céljára 
alkalmas infrastruktúra fejlesztése, valamint a 
kapcsolódó sporteszközök beszerzésének 
támogatására. 

 
 Fogalom magyarázat: a) Biztonságtechnikai eszközök: a települési és 
térségi köz- és vagyonbiztonságot szolgáló, rögzített 
és mobil eszközök csoportja. 

b) Helyi jellegzetesség: a Pannónia Kincse LEADER 
Egyesület tervezési területére jellemző termékek, 
kulturális jellemzők és helyi hagyományok. 

c) Marketing: elektronikus vagy nyomtatott 
formában megjelenő termék, melyek a Pannónia 
Kincse LEADER Egyesület területén található 
adottságok, eszmék, attrakciók, szervezetek, 
termékek, kulturális jellemzők, tradíciók, népi 
mesterségek és helyi hagyományok megismerését, 
népszerűsítését szolgálják. 

d) Rendezvénytér: olyan kültéri létesítmény, amely 
alkalmas helyi vagy térségi rendezvények 
befogadására és lebonyolítására. 

e) Szabadidős- és sporttevékenység: olyan 
szolgáltatások csoportja, amely az aktív (mozgást 
igénylő) kikapcsolódási és rekreációs lehetőségeket, 
tevékenységeket biztosítja a helyi lakosság részére. 

 

Támogatási kritériumok: Egy ügyfél által benyújtott LEADER pályázatnak a 
HVS intézkedés leírásában felsorolt I., II., III., IV. 
támogatási terület közül minimum 2 darab 
támogatási terület megvalósítására kell irányulnia. 

2013. január 1. után megalapított non-profit 
szervezet nem jogosult a támogatásra. 

A fejlesztésnek együttműködés keretében kell 
megvalósulnia. A tárgyi feltételekben előírt 
együttműködés akkor teljesül, ha a pályázó legalább 
egy darab, a pályázó szervezet székhelyétől eltérő, a 
Pannónia Kincse LEADER Egyesület tervezési 
területén működő szervezettel együttműködik, ezen 
kívül legalább egy a pályázótól eltérő szférához 
tartozó partnerrel együttműködik. 
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Az I. támogatási terület irányuló pályázat esetén az 
adminisztratív tevékenység ellátásához szükséges 
eszközbeszerzés együttes értéke nem haladhatja 
meg a nettó 300.000 Ft-ot. 

Az intézkedés keretében megvalósítandó építési 
beruházás csak eszközbeszerzéssel együtt 
valósítható meg. 

Az I. támogatási területre irányuló pályázat esetén 
civil szervezetek eszköz fejlesztése esetén kizárólag 
olyan tevékenységhez szerezhető be eszköz, amely 
tevékenység szerepel a civil szervezet pályázat 
benyújtásakor hatályos alapszabályában. 

A III. támogatási terület megvalósítására a non-
profit szervezetek közül kizárólag azon szervezetek 
jogosultak pályázatot benyújtani, amelyeknek 
tevékenysége az alapszabály/alapító okirat szerint 
kapcsolódik a köz- és vagyon biztonság védelméhez. 

A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése 
szempontjából egyértelműen indokolt, 
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és 
környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő 
kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti 
támogatásban. 

Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére kizárólag az 
adott tevékenységre vonatkozóan rendőrségi 
engedéllyel vagy megállapodással rendelkező 
szervezet jogosult pályázatot benyújtani. 

  Igénybe vehető támogatás összege: Minimum támogatási összeg: 200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg: 10.000.000 Ft 

  Ügyfélkör (intenzitás): települési önkormányzat (100%) 

önkormányzati társulás (100%) 

nonprofit szervezet (100%) 

egyház (100%) 

  Támogatható települések köre: Pannónia Kincse LEADER Egyesület 65 települése 

  Támogatható tevékenységek: a) építés 

b) gépbeszerzés 

c) eszközbeszerzés 

d) marketing 

e) a fentiekbe nem sorolható egyéb tevékenység 
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Projekt adatlaphoz csatolandó 
 dokumentumok: 

A non-profit szervezet ügyfél esetén hatályos 
alapszabály vagy alapító okirat 

Építési beruházás esetén tervező által ellenjegyzett 
műszaki leírás 

Eszköz és szolgáltatások beszerzése esetén két 
darab árajánlat és kapcsolódó műszaki leírás 

Az I. tevékenységre irányuló fejlesztési kiadás nem 
haladhatja meg a bruttó 2.500.000 Forintot. 

A fejlesztésnek együttműködés keretében kell 
megvalósulnia.  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, ezen kívül legalább egy a pályázótól 
eltérő szférához tartozó partnerrel együttműködik. 
Az együttműködésben foglaltaknak szorosan kell 
kapcsolódnia a fejlesztés céljához. (HACS MINTA 
ALAPJÁN) 

II. tevékenységre irányuló pályázat esetében 
együttműködési megállapodás a rendezvénytér 
kihasználására vonatkozóan (min. 2 darab) (HACS 
MINTA ALAPJÁN) 

II. tevékenységre irányuló pályázat esetében éves 
rendezvény programterv a beruházás 
kihasználtságának vizsgálatához 

Rendőrségi engedély vagy megállapodás a térfigyelő 
kamera rendszer kiépítésére vonatkozóan 

 


