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Helyi Fejlesztési Stratégia
alapján tervezett pályázatok

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

HFS tervezés menete

• GINOP, VP, EFOP áttekintése
• Korábbi LEADER tapasztalatok áttekintése
• Projektadatlap gyűjtése (egyesület honlapján)
• Elnökségi ülés a fejlesztési irányvonalakról
• Minden településen fórum
• Visszajelzések és fejlesztési elképzelések alapján HFS tervezet 

véglegesítése
• HFS tervezet elfogadásáról elnökségi ülés
• IH visszajelzése a tervezet alapján
• Esetleges, IH által javasolt változtatási igényeknek megfelelő akciók 

végrehajtása
• Végleges HFS leadása (2016.05.30)
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Pályázati felhívás menete

• Végleges HFS leadása (2016.05.30)
• Támogató okirat kiállítása Irányító Hatóság részéről (2016. december)
• Együttműködési megállapodás megkötése (2017. április)
• HFS átdolgozása, elfogadása (2016.05.25)
• Felhívás-sablonnal kapcsolatos képzésen részvétel, nyomtatványok

megkapása
• Felhívás sablonok elkészítése (2017.07.05 )
• Pályázati felhívások elkészítése társadalmasítása, IH által elfogadás
• Pályázati rendszerben a felhívás feltöltése, minősőgbiztosítási ellenőrzés

(30 nap)
• Felhívások megjelenése: 2017.10.31-ig!!! (nem jelenti a pályázatok

beadási lehetőségét is!)

Helyi Fejlesztési Stratégia intézkedései 
mezőkovácsházi járás

Intézkedések (beavatkozási 
területek) allokált forrás (m FT) Tervezett nyertesek száma 

összesen Támogatás nagysága Támogatási intenzitás 
(nonprofit)

Támogatási intenzitás (nem 
nonprofit)

Háztáji kertészetek, állattartók 
támogatása 146 294200 000 - 500 000 60 60

Helyi nem mezőgazdasági 
termékek előállításának 
támogatása, hozzáadott érték 
növelése, innováció 
támogatása

50 25200 000 - 3 000 000 60 60

Helyi szükségleteket kielégítő 
vállalkozások támogatása, a 
szolgáltatáshiányok 
megelőzése érdekében  

60 200200 000 - 300 000 - 60

Civil szervezetek, 
önkormányzatok kisértékű 
beruházásainak a támogatása

40 139200 000 - 300 000 90 -

Példamutató társadalmi 
tevékenységek támogatása   50 30200 000 - 2 000 000 90 -

Kisléptékű turisztika 
fejlesztések 47,796691 26200 000 - 2 000 000 90 60

Összesen 393,796691 714
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Helyi Fejlesztési Stratégia intézkedései 
orosházi, békéscsabai járás

Intézkedések (beavatkozási 
területek) allokált forrás (m FT) Tervezett nyertesek száma 

összesen Támogatás nagysága Támogatási intenzitás 
(nonprofit)

Támogatási intenzitás (nem 
nonprofit)

Háztáji kertészetek, 
állattartók támogatása 60 122 200 000 - 500 000 60 60

Helyi nem mezőgazdasági 
termékek előállításának 
támogatása, hozzáadott 
érték növelése, innováció 
támogatása

50 20 200 000 - 3 000 000 60 60

Helyi szükségleteket 
kielégítő vállalkozások 
támogatása, a 
szolgáltatáshiányok 
megelőzése érdekében  

40 140 200 000 - 300 000 - 60

Civil szervezetek, 
önkormányzatok kisértékű 
beruházásainak a 
támogatása

20 67 200 000 - 300 000 85 -

Példamutató társadalmi 
tevékenységek támogatása   25 12 200 000 - 2 000 000 85 -

Kisléptékű turisztika 
fejlesztések 67,278699 38 200 000 - 2 000 000 85 60

Összesen 262,278699 399

ÁLTALÁNOS ELVEK

TERVEZÉSI ALAPELV A MINÉL TÖBB, ORSZÁGOS TÁMOGATÁSI RENDSZERBŐL KISZORULÓ
SZEREPLŐ TÁMOGATÁSA (SOK NYERTES, KIS ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS)
NÉHÁNY KIVÉTELTŐL ELTEKINTVE CSAK ESZKÖZBESZERZÉSEKK TÁMOGATHATÓK (ÁLTALÁNOS
KÖLTSÉGEK, RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK SEHOL!)
INFORMATIKAI ESZKÖZBESZERZÉSEK ERŐSEN KORLÁTOLTAK, MOBIL- ÉS OKOSTELEFON
BESZERZÉSE NEM TÁMOGATHATÓ
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA SZAKASZOS, ÍGY PONTOZÁSI SZEMPONTOKAT KELL ÉRVÉNYESÍTENI! A
PONTOZÁS SORÁN ELŐNYT ÉLVEZNEK:
• HELYI VÁLLALKOZÓKAT BEVONÓ PÁLYÁZÓK
• AZ ALKALMI MUNKAVÁLLALÓKAT/ÖNKÉNTESEKET BEVONÓ PÁLYÁZÓK
• KISTELEPÜLÉSRŐL PÁLYÁZÓK

Utolsó kifizetési kérelemkor fotódokumentációt és rövid szöveges leírást kell küldeni a Kertészek
Földje Akciócsoportnak a fejlesztésről, illetve igazolni kell a vállalt foglalkoztatást!
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Háztáji kertészetek, állattartók támogatása

Támogatható tevékenységek:
• Mezőgazdasági termelők gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos eszközbeszerzése 

támogatható, tipikusan:
• kertészeti kisgépek (rotációs kapa, szivattyú, permetező stb.)
• kertészeti fóliasátorral kapcsolatos eszközbeszerzések, melyek legkésőbb a kifizetési kérelem 

benyújtásáig beépítésre kerülnek (vasváz, járható fólia fedésre szolgáló fólia, fátyolfólia). 
Amennyiben a projekt összköltségének minimum 75%-a új fólia létesítését célozza, NEM 
szükséges meglévő (pályázat benyújtását megelőző) kertészeti árbevétel igazolása.

• Gyümölcstelepítéshez kapcsolódó szaporítóanyag beszerzés (facsemete). Amennyiben a 
projekt összköltségének minimum 75%-a új gyümölcsös létesítését célozza, NEM szükséges 
meglévő (pályázat benyújtását megelőző) kertészeti árbevétel igazolása.

• állattartáshoz vagy takarmány előállításhoz kapcsolódó eszközök (pl. itatók, etetők, darálók, 
kaptár, nyúlketrec, erőgépek takarmányozás célját szolgáló adapterei)

• logisztikai feladatokat ellátó eszközök beszerzése (pl. utánfutó, kézi raklapemelő stb.)
• karbantartó eszközök (magasnyomású mosó, kompresszor, aggregátor, hegesztő stb.)
• maximum 25LE (14,5 kW) teljesítményű új erőgép, traktor

Háztáji kertészetek, állattartók támogatása

Jogosultak köre:
• Pályázni jogosult azon NEM főállású mezőgazdasági termelő (őstermelő magánszemély; 

egyéni vállalkozó, akinek árbevételének több, mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származik; mezőgazdasági termelést folytató települési önkormányzat), aki a Kertészek Földje 
Akciócsoport Egyesület területén a pályázat megjelenését megelőzően állandó 
lakhellyel/székhellyel rendelkezett, és hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a pályázati 
felhívás megjelenését megelőzően kertészeti/ állattartó tevékenységet folytatott, és arról 
bevétele származott (elfogadható tipikusan 2016 vagy 2017 évi teljesítésű felvásárlójegy, 
nyugta, számla, jégverés vagy egyéb vis maior esemény miatti biztosítási káresemény 
jegyzőkönyv). Elfogadható igazolásként, aki 2016/2017 évi, kertészeti hasznosítást 
alátámasztó területalapú támogatási kérelemmel vagy állatjóléti támogatási kérelemmel 
igazolja a kertészeti /állattartó tevékenységet.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Benyújtás kezdete 2017.10.01
Benyújtás vége 2019.02.15
Elbírálás módja szakaszos

Értékelési szakaszok határnapjai 2018.01.15

2018.02.15

2018.08.15
2019.02.15
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Helyi szükségleteket kielégítő vállalkozások támogatása, a 
szolgáltatáshiányok megelőzése érdekében

Támogatható tevékenységek

• Nem mezőgazdasági vállalkozások működésével kapcsolatos eszközbeszerzése 
támogatható, tipikusan:

• 100 000 Ft egyedi érték alatti eszközök vásárlása, 
• 100 000 Ft egyedi érték feletti eszközök vásárlása,
• épületgépészeti beszerzés (kazán, napkollektor-rendszer), homlokzati képet nem 

változtató nyílászáró cseréje, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati 
térelemek (beleértve a kihelyezett pad-asztalt, szemetest, mobil tárolót, árnyékolót 
is) beszerzése is, amennyiben munka- és beépítési költséget nem tartalmaz. 

• logisztikai feladatokat ellátó eszközök beszerzése (pl utánfutó, béka, mobil tároló 
stb.)

Helyi szükségleteket kielégítő vállalkozások támogatása, a 
szolgáltatáshiányok megelőzése érdekében

Jogosultak köre
• Pályázni jogosult azon nem mezőgazdasági mikrovállalkozás (egyéni vállalkozókat is 

beleértve), amely a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén a pályázati felhívás 
megjelenését megelőzően székhellyel/telephellyel rendelkezett.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Benyújtás kezdete 2018.01.15

Benyújtás vége 2019.05.31
Elbírálás módja szakaszos

Értékelési szakaszok határnapjai 2018.03.30

2018.05.30
2018.11.30
2019.05.31
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Civil szervezetek, önkormányzatok kis értékű beruházásainak a támogatása

Támogatható tevékenységek

Civil szervezetek működésével kapcsolatos eszközbeszerzések támogathatók, 
tipikusan:
• 100 000 Ft egyedi érték alatti eszközök vásárlása, 
• 100 000 Ft egyedi érték feletti eszközök vásárlása, 
• vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati térelemek (beleértve a kihelyezett 

pad-asztalt, szemetest, mobil tárolót, árnyékolót is) beszerzése is, amennyiben 
munka- és beépítési költséget nem tartalmaz); - települési önkormányzatok 
számára kizárólag rendezvényszervezési eszközök (pad-asztal garnitúra, 
hangosítási és fénytechnikai eszközök, rendezvénysátrak vásárlása) 
elszámolhatóak

Települési önkormányzatok számára kizárólag rendezvényszervezési eszközök 
(tipikusan pad-asztal garnitúra, hangosítási és fénytechnikai eszközök, 
rendezvénysátrak vásárlása) beszerzése elszámolható

Civil szervezetek, önkormányzatok kis értékű beruházásainak a támogatása

Jogosultak köre

• Pályázni jogosult azon non-profit szervezetek (Sportegyesület, sportszövetség, sportági 
országos szakszövetség, Horgászegyesület, Önkéntes tűzoltó-egyesület, Egyéb egyesület, 
Egyéb alapítvány, Közalapítvány, Helyi önkormányzati költségvetési szervezet, Helyi 
kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv, Egyház, Önálló egyházi intézmény, 
Egyház önálló szervezete, Helyi önkormányzatok társulás, Területfejlesztési önkormányzati 
társulás, nonprofit Kft, Szociális szövetkezet), amely a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület területén a pályázati felhívás megjelenését megelőzően székhellyel rendelkezett

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Benyújtás kezdete 2018.01.15
Benyújtás vége 2019.05.31
Elbírálás módja szakaszos

Értékelési szakaszok határnapjai 2018.03.30

2018.05.30

2018.11.30

2019.05.31
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Helyi nem mezőgazdasági termékek előállításának, értékesítésének 
támogatása, innováció támogatása

• Eszközbeszerzés: Feldolgozóipari tevékenységhez, gyártáshoz, innovációhoz kapcsolódó 
eszközbeszerzések, tipikusan:

• 100 000 Ft egyedi érték alatti eszközök vásárlása, 100 000 Ft egyedi érték feletti eszközök 
vásárlása, épületgépészeti beszerzés (kazán, napelem- és napkollektor-rendszer), homlokzati 
képet nem változtató nyílászáró cseréje, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati 
térelemek (beleértve a kihelyezett pad-asztalt, szemetest, mobil tárolót, árnyékolót is) 
beszerzése is, amennyiben munka- és beépítési költséget nem tartalmaz. logisztikai 
feladatokat ellátó eszközök beszerzése (pl utánfutó, kézi raklapemelő, mobil tároló stb.)

• Építés: Feldolgozóipari tevékenységhez, gyártáshoz, innovációhoz kapcsolódó építési 
beruházások, tipikusan telephely fejlesztése, felújítása, korszerűsítése,telephely energetikai 
korszerűsítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (telephelyen térburkolat létesítése, kerítés 
építése stb.)

• Korlátoltan: 
• Innovatív tevékenység végzéséhez szükséges szoftverek beszerzése, 
• Egyedi innovatív tevékenységek végzésének háttérfeltételeinek megteremtése, ehhez 

szükséges immateriális javak (ezen belül kizárólag szoftverek) beszerzése, termékfejlesztés 
anyagszükségletének fedezése, hatósági, eljárási díjak, szakértői szolgáltatások igénybe vétele,

• Hazai és nemzetközi vásárokon való részvételhez kapcsolódó tevékenységek, kiadvány- és 
szórólapkészítés. Korlátozott mértékben támogatható (maximum 300 000 Ft erejéig 
elszámolható)

Helyi nem mezőgazdasági termékek előállításának, értékesítésének 
támogatása, innováció támogatása

Jogosultak köre

• Pályázni jogosult azon nem mezőgazdasági mikrovállalkozás (egyéni vállalkozókat is beleértve), 
amely a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén a pályázati felhívás megjelenését 
megelőzően székhellyel/telephellyel rendelkezett, és fő tevékenysége, a fejlesztés tárgya 
gyártáshoz, feldolgozóiparhoz (TEÁOR'08 10.1-33.20) vagy szolgáltatások nyújtásához 
(TEÁOR'08 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85.1, 85.5, 85.6, 86.2), 
kapcsolódik. Kereskedelmi tevékenység fejlesztése nem támogatható.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Benyújtás kezdete 2018.03.15

Benyújtás vége 2019.07.30
Elbírálás módja szakaszos

Értékelési szakaszok határnapjai 2018.05.30

2018.07.30
2019.01.30
2019.07.30
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Példamutató társadalmi tevékenységek támogatása

Támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés: Egészségi állapot javítását célzó, egészséges életmód népszerűsítő,
ergonomikus és/vagy egészségmegőrzésre ösztönző munkahelyek kialakítására
fókuszáló, szabadidő hasznos eltöltésére irányuló (kiemelten sporttevékenység),
társadalmi problémák (elöregedés, munkanélküliség) leküzdését segítő,
környezetvédelemre, energiatakarékosságra, esélyegyenlőségre fókuszáló
eszközbeszerzések, tipikusan:
• 100 000 Ft egyedi érték alatti eszközök vásárlása, 100 000 Ft egyedi érték feletti

eszközök vásárlása,
• épületgépészeti beszerzés (kazán, napkollektor-rendszer), homlokzati képet nem

változtató nyílászáró cseréje, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati
térelemek (beleértve a kihelyezett pad-asztalt, szemetest, mobil tárolót,
árnyékolót is) beszerzése is, amennyiben munka- és beépítési költséget nem
tartalmaz

Kiadványok megjelentetésével kapcsolatos nyomdai és grafikai díjak. Marketing
tevékenység korlátozott mértékben elszámolható (maximum 200 000 Ft erejéig)

Példamutató társadalmi tevékenységek támogatása

Jogosultak

• Pályázni jogosult azon non-profit szervezet (kizárólag egyesület, alapítvány és közalapítvány), 
amelyek a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén a pályázati felhívás 
megjelenését megelőzően székhellyel rendelkezett.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Benyújtás kezdete 2018.03.15

Benyújtás vége 2019.07.30
Elbírálás módja szakaszos

Értékelési szakaszok határnapjai 2018.05.30

2018.07.30
2019.01.30
2019.07.30
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Kisléptékű turisztika fejlesztések

Támogatható tevékenységek
• Eszközbeszerzés turisztikai tevékenységhez kapcsolódóan: 100 000 Ft egyedi érték alatti 

eszközök vásárlása, 100 000 Ft egyedi érték feletti eszközök vásárlása, épületgépészeti 
beszerzés (kazán, napkollektor-rendszer), homlokzati képet nem változtató nyílászáró 
cseréje, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, használati térelemek (beleértve a kihelyezett 
pad-asztalt, szemetest, mobil tárolót, árnyékolót is) beszerzése is, amennyiben munka- és 
beépítési költséget nem tartalmaz

• Építés: csak mikrovállalkozások számára
• Turisztikai célú rendezvényeken, kiállításokon a térség bemutatását biztosító megjelenés (pl

Utazás-kiállítás) 
• Kiadványokkal, turisztikai célú rendezvényeken való megjelenéssel kapcsolatos nyomdai és 

grafikai díjak (szórólap, plakát, rollup stb. és ezek nyomdai, grafikai és egyéb járulékos 
költségei). Marketing tevékenység költségei korlátozott mértékben (maximum 400 000 Ft 
erejéig) elszámolhatóak.

Kisléptékű turisztika fejlesztések

Jogosultak köre

• Pályázni jogosult gazdasági tevékenysége fejlesztésére azon nem mezőgazdasági 
mikrovállalkozás, amely a pályázat kiírásakor a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 
területén a pályázati felhívás megjelenését megelőzően székhellyel rendelkezett.

• Pályázni jogosult nem gazdasági tevékenysége fejlesztésére azon non-profit szervezet (non-
profit gazdasági társaságokat, települési önkormányzatokat és azok társulásait és szociális 
szövetkezeteket is beleértve), amely a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén a 
pályázati felhívás megjelenését megelőzően székhellyel rendelkezett

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Benyújtás kezdete 2018.03.15

Benyújtás vége 2019.07.30
Elbírálás módja szakaszos

Értékelési szakaszok határnapjai 2018.05.30

2018.07.30
2019.01.30
2019.07.30
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HACS szerepe a pályázatbenyújtásban

IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGI IRÁNYMUTATÁS:
Az Együttműködési Megállapodás 6. pontja az alábbiakról 
rendelkezik: „A HACS tudomásul veszi, hogy maga, avagy a 
kijelölt munkaszervezete pályázatírási, tanácsadási, 
vállalkozási tevékenységet az általa meghirdetett helyi 
felhívások vonatkozásában a helyi támogatási kérelem 
benyújtásáig nem végezhet. A HACS-nak az általa 
meghirdetett helyi felhívások vonatkozásában tájékoztatási 
tevékenységet kell ellátnia.” A tanácsadás e vonatkozásban 
azt jelenti, hogy nem segítheti olyan mértékben a potenciális 
pályázót a munkaszervezet, hogy az előnyt szerezzen a többi 
támogatást igénylővel szemben
KÖVETKEZMÉNY: ha valaki hív minket, csak azt mondhatjuk, 
hogy minden információ fent van a palyazat.gov.hu honlapon
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Köszönjük a figyelmet!
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