
6. célterület 

 

Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség 
megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 

 

Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 
Célterület azonosítója 1018246 
Jogcím Térségen belüli együttműködés 
UMVP intézkedés Térségen belüli együttműködés 
Célterület komplex/kisértékű Nem 
 

Keretösszeg (HUF) – Nem LHH településeken 14.000.000 
Keretösszeg (HUF) – LHH településeken - 
Minimális támogatási összeg (HUF) – Nem LHH 500.000 
Maximális támogatási összeg (HUF) – Nem LHH 2.000.000 
Minimális támogatási összeg (HUF) – LHH 500.000 
Maximális támogatási összeg (HUF) –LHH 2.000.000 
 

Intenzitások – Nem LHH településeken (%) 
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 
Non-profit szervezetek 80 
Egyházak 80 
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 
Egyéni vállalkozó 60 
Őstermelő - 
Magánszemély 60 
 

Intenzitások – Nem LHH településeken (%) 
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 
Non-profit szervezetek 90 
Egyházak 90 
Mikro-kis-közép vállalkozás 65 
Egyéni vállalkozó 65 
Őstermelő - 
Magánszemély 65 
 

Fogalom magyarázat - 
Támogatás vehető igénybe Támogatás vehető igénybe hagyományos népi 



kismesterségek újjáélesztését elősegítő, 
hagyományőrző programok, rendezvények 
megrendezésére, népi mesterségek felkutatására, 
oktatási tematika kidolgozására, hagyományőrzést -
egyben helyi gazdaságélénkítést - elősegítő képzések 
megtartására, hagyományőrző, vidéki életmódot 
bemutató tematikus táborok lebonyolítására, valamint 
kiadványok megjelentetésére. 

Célterület specifikus alanyi és 
tárgyi feltételek 

Képzések esetében szükséges szakember bevonása. 

Jogosultságot igazoló 
csatolandó mellékletek 

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt 
kötelező mellékletek, valamint: 
Együttműködési megállapodások, 
Rendezvény, tábor esetén: programterv, 
Kiadvány esetén: kiadványterv, 
Oktatás, képzés esetén: képzési tematika, képzési 
terv, szakmai végzettséget és/vagy szakmai 
tapasztalatot igazoló okirat. 

Jogkövetkezmények - 
Számszerűsíthető 
eredmények 

Leagalább 5 db térségi szintű kiadvány 
megjelentetése, minimum 2 tematikus 
ismeretterjesztő tábor megszervezése, minimum 2 db 
hagyományos népi mesterséget bemutató rendezvény 
megszervezése. Az aktív hagyományőrzés hozzájárul 
a térség turisztikai kínálatának szélesítéséhez, 
látogatottságának növeléséhez. 

 

Jogosult települések: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, 
Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, 
Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba 

 

Elszámolható kiadások 

 

Speciális kiadás: A LEADER rendezvény jogcím keretében elszámolható kiadások ae) 
pontja : táborozáshoz kapcsolódó szállásköltség. 

a) rendezvény költségei:  
− aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;  
− ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és 

telepítési költségei;  
− ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;  



− ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);  
− ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási 

szolgáltatás;  
− af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének 

költsége;  
− ag) étel -, italfogyasztás;  

b) oktatás, képzés költségei:  
− ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és 

munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;  
− bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, 

tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó 
anyagköltség);  

− bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;  
− bd) terembérlet;  
− be) meghívók;  
− bf) eszközbérlés;  
− bg) vizsgával kapcsolatos díjak;  
− bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;  
− bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;  
− bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) 

bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;  
c) kiadványkészítés költségei:  

− ca) adatgyűjtés költségei;  
− cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);  
− cc) szerkesztés költségei;  
− cd) terjesztés költségei;  
− ce) nyomdai költségek;  
− cf) fotó és grafikai költségek;  

d) marketing tevékenység költségei:  
− da) hirdetés költségei;  
− db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;  
− dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;  
− dd) promóciók költségei;  
− de) honlap készítés költsége;  
− df) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei);  

e) kapcsolattartás költségei:  
− ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);  
− eb) kommunikációs költség;  
− ec) szállás költsége;  
− ed) étkezés;  
− ee) napidíj;  

f) infrastruktúra-fejlesztés:  
− fa) tereprendezés;  



− fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó 
elosztó és egyéb berendezések kiépítése;  

h) arculati elemek (ÚMVP és EU logó). 
 

 

Pontozás 

Megnevezés Értékelés alapja 
Pont -
szám 

 

Szempont1 

Hátrányos helyzetű településen 
valósul meg 

311/2007. (XI. 17.) Korm. 
rendelet 2. melléklete 

valamint 240/2006. (XI. 
30.) Korm. rendelet 

melléklete 20 
Rész1 Igen   20 
Rész2 Nem   0 
 

Szempont2 A program / kiadvány által érintett 
települések száma a HACS 
területén 

Programterv/kiadványterv 
20 

Rész1 15 település felett   20 
Rész2 10-14 települést érint   15 
Rész3 6-9 települést érint   10 
Rész4 2-5 települést érint   5 
Rész5 1 települést érint   0 
 

Szempont3 A projekt több hagyomány, 
mesterség felújítására irányul 

Programterv 
5 

Rész1 Igen   5 
Rész2 Nem   0 
 

Szempont4 
Együttműködő partnerek száma  

Együttműködési 
megállapodások 20 

Rész1 5 partner felett   20 
Rész2 3-4 együttműködő partner   10 
Rész3 1-2 együttműködő partner   5 
Rész4 Nincs együttműködő partner   0 
 

 



Szempont5 Média megjelenések módja Kiadványterv /programterv 10 
Rész1 Nyomtatott és elektronikus 

médiumban is megjelenik   10 
Rész2 Elektronikus médiumban jelenik 

meg   5 
Rész3 Csak nyomtatott médiumban 

jelenik meg   2 
 

Szempont6 Média megjelenések gyakorisága Kiadványterv /programterv 5 
Rész1 5 különböző média-megjelenés 

felett   5 
Rész2 1-4 különböző média-megjelenés   3 
 

Szempont7 A projekt komplexitása (a projekt 
tartalmaz képzést, oktatást; 
rendezvényt, programot; kiadvány 
megjelentetést) 

Programterv, pályázat 

20 
Rész1 A projekt mindhárom típusú 

programelemet tartalmazza   20 
Rész2 A projekt háromból kéttípusú 

programelemet tartalmaz   14 
Rész3 A projekt a háromból egy 

programelemet tartalmaz   8 
 


