A Sárköz-Dunavölgye –Siómente Egyesület a következő LEADER
kritériumokat határozta meg célterületenként
„"Zöldút" fejlesztése”
Célterület azonosító: 1 018 192
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
6. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között
szerepelt.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
7. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
8. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
9. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
10. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
11. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
12. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.
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„ A térség turisztikai kínálatának megismerhetőségét szolgáló tevékenységek és
programok támogatása”
Célterület azonosító: 1 018 185
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
V. Integrált és ágazatközi fellépések
6. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
7. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
8. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
9. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
10. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
11. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
12. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.
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„"PORTÉKA"- Helyi termékek piacra jutásának támogatása”
Célterület azonosító: 1 018 208
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
6. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között
szerepelt.
7. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást,
új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz.
8. A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások,
termékek, alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
9. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
10. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
11. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
12. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
13. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
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14. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
15. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.
„"Vállalkozásfejlesztés az alapoktól"- helyi vállalkozások működését segítő feltételek
kialakítása”
Célterület azonosító: 1 018 215
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
6. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között
szerepelt.
7. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást,
új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz.
8. A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások,
termékek, alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni.
9. A kedvezményezett a projekt megvalósítása részeként javítja tevékenységét a
természeti erőforrásokkal, az energiával való gazdálkodást tekintve.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
10. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
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VI. Hálózatépítés és együttműködés
11. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
12. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
13. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
14. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
15. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.
„"Őrizzük a múltat a jövő nemzedéke számára"-helyi tárgyi örökség megőrzését
szolgáló tevékenységek támogatása”
Célterület azonosító: 1 018 239
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
V. Integrált és ágazatközi fellépések
6. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
7. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
8. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
9. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
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10. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
11. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
12. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.
„"A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló
tevékenységek támogatása”
Célterület azonosító: 1 018 246
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
V. Integrált és ágazatközi fellépések
6. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
7. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
8. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
9. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
10. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
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11. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
12. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.
„"Mindenki számít"-Vállalkozások kisértékű eszközfejlesztése”
Célterület azonosító: 1 025 789
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
6. A kedvezményezett a projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett helye szerinti
települést vagy a helyi akciócsoport által lefedett térséget tekintve olyan új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be, amely a helyi stratégiában a térségi igények között
szerepelt.
7. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást,
új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz.
8. A kedvezményezett projektjével új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások,
termékek, alapanyagok hasznosításának új módját kívánja bevezetni.
V. Integrált és ágazatközi fellépések
9. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
10. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
11. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
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12. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
13. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
14. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
15. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.
„Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, polgárőr egyesületek eszközbeszerzése”
Célterület azonosító: 1 018 222
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
V. Integrált és ágazatközi fellépések
6. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
7. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
8. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
9. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
10. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
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11. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
12. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.

„"Az együttműködés közösségformáló ereje"- közösségfejlesztő programok szervezése”
Célterület azonosító: 1 018 253
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
V. Integrált és ágazatközi fellépések
6. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
7. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
8. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
9. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
10. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
11. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
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12. A kedvezményezett által javasolt projekt a
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.

helyi

akciócsoportok

közötti

„"Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása,
eszközbeszerzése, programjai”
Célterület azonosító: 1 018 284
I. Terület alapú megközelítés
1. A projekt a közösen megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő települések
vonatkozásában olyan, a helyi stratégiában meghatározott témára irányul, amely közös
hagyományon, adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt a települések
fejlődése szempontjából fontos.
2. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a
LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
II. Alulról építkező megközelítés
3. A kedvezményezett a helyi akciócsoport településeinek valamelyikén aktív közösségi
vagy gazdasági szereplő, vagy a helyi stratégiában meghatározott közösségi vagy
gazdasági igények alapján tervezi megvalósítani tevékenységét.
4. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
III. Köz- és magánszféra partnersége
5. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő
szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt
megvalósítása során építi ki.
IV. Innováció
V. Integrált és ágazatközi fellépések
6. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez
és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában meghatározott gazdasági vagy
társadalmi igényt elégít ki.
7. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez vagy újak teremtéséhez
VI. Hálózatépítés és együttműködés
8. A projekt megvalósítására már meglévő együttműködési hálózat keretében kerül sor.
9. A projekt együttműködési hálózat létrehozását célozza.
10. A projekt tartalmaz szférák közötti és/vagy ágazatok közötti és/vagy ágazaton belüli
együttműködést a jogosult településeken belül
11. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi
akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
12. A kedvezményezett által javasolt projekt a helyi akciócsoportok közötti
együttműködés feltételeinek megteremtését célozza.
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