1. Az intézkedés megnevezése

Helyi termékek előállításának és piacra jutásának Önkormányzatok és szociális szövetkezetek
Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása
támogatása
gazdaságfejlesztő hatású helyitermékelőállításának és piacra jutásának támogatása
A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló
2. Specifikus cél: Annak a specifikus
versenyképes helyi gazdaság megerősítése
versenyképes helyi gazdaság megerősítése
célnak (vagy céloknak) a megnevezése, versenyképes helyi gazdaság megerősítése
amelyik leginkább kifejezi, amit az int.
megvalósításával el kívánunk érni

A Zrínyi Zöldút és Mária Út megvalósításához
kapcsolódó összefogások kialakítása

Tematikus rendezvények, közösségfejlesztő akciók Helyi identitás fejlesztés támogatása
támogatása

Generációkon átívelő kezdeményezések
támogatása

Térségi szereplők közötti együttműködések,
tematikus turisztikai útvonalak,
szolgáltatáscsomagok kialakításának támogatása,
hálózatosodások kialakulásának elősegítése

Helyi identitás megőrzése a közösségi színterek
felszerelésén és tartalommal való megtöltésén, a
nemzetiségi tradíciók, természeti, kulturális és
gazdasági értékek megőrzésén és
bemutathatóságának fejlesztésén keresztül

Helyi identitás megőrzése a közösségi színterek
felszerelésén és tartalommal való megtöltésén, a
nemzetiségi tradíciók, természeti, kulturális és
gazdasági értékek megőrzésén és
bemutathatóságának fejlesztésén keresztül

Helyi identitás megőrzése a közösségi színterek
felszerelésén és tartalommal való megtöltésén, a
nemzetiségi tradíciók, természeti, kulturális és
gazdasági értékek megőrzésén és
bemutathatóságának fejlesztésén keresztül

3. Indoklás, alátámasztás : Néhány
mondatban támasszák alá hogy miért
került az intézkedés a
HFS-be. Az indoklásban utaljanak a
helyzetfeltárás, a SWOT és/vagy a
szükségletek
megállapításaira és arra, hogyan/mivel
járul hozzá az intézkedés az előző
pontban
megnevezett specifikus cél és az átfogó
cél megvalósulásához.

A térségben régebbre nyúló hagyománya van a
kézműves tevékenységeknek, és az élelmiszer
jellegű, helyi termékek előállításának. Erre a
lakosság részéről is fogadókézség van. Térségi
központtal működik a megye legnagyobb kézműves
érdekképviseleti szervezete a Kaptár Egyesület.
Kézműveseinek nagy része a LEADER-térségen belül
él. Helyi rendezvényeken, jelentős számban
árusítják termékeiket.
A helyi termék előállítás támogatása, a helyi
gazdaság erősödését eredményezi, így továbbra is
szükségszerű a helyi termékek előállításának és
piacrajuttatásának támogatása.

Magas agrárpotenciállal rendelkező területek
találhatóak mindkét járásban, viszont a térség
agrárpotenciáljához viszonyítva a mezőgazdasági
termékek feldolgozóipara elégtelen. Az elmúlt 5
évben jelentős számú önkormányzat kezdett el
foglalkozni, a START közmunkaprogram keretein
belül mezőgazdasági, vagy egyéb termék-előállító
tevékenységgel. Ezek a tevékenységek közvetlenül,
a helyi gazdaság erősítését eredményezik, mivel a
megtermelt termékek részben helyben kerülnek
értékesítésre, részben pedig ellenértékük, a helyi
foglalkoztatók bevételét növelik. Ám a jelenlegi
eszközparkkal előállított termékek minősége
alacsonyabb szintű, a termelési, vagy feldolgozási
színvonal nem elégíti ki az elvárt igényeket, a
termelés esetenként jelentős környezettterhelés
mellett történik.
A térségi önkormányzatok részéről is femerült az
igény arra, hogy a HACS, a 2007-2013-as ciklus
után, a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia
keretében is biztosítson lehetőséget, a Start
programot kiegészítő támogatásra.

A LEADER térségben alacsony a gazdasági aktivitás.
A helyi vállalkozások alacsony foglalkoztatottsággal
bírnak, ugyanakkor a térségben jelentős probléma a
tartós és a magas munkanélküliség. A
mikrovállalkozások nagy része hiányt szenved a
szakmai, adójogi, támogatáspolitikai és üzleti
ismeretek terén. Rossz tőkeellátottságukból
fakadóan, egyéb fejlesztési forráshoz való jutásuk is
csak korlátozott mértékű, kiszorulnak a legtöbb
gazdaságfejlesztési programból, mert legtöbbször,
az azok által támogatott legkisebb beruházási
méret, is túl magas számukra. A térség lemaradása
konzerválódni látszik, mivel a korábbi
gazdaságfejlesztési projektek hatása csak időleges
és parciális volt, valamint a legutóbbi gazdasági
válság kedvezőtlen hatásai máig nem múltak el.
A térségi mikrovállalkozások számára szükséges kis
mértékű támogatások, fent nevezett okokból, az
ágazati operatív programokból nem lehetséges, így
szükséges számukra, könnyen hozzáférhető
támogatások biztosítása.

Az akcióterületen, különösen a Dél-Zselici
tájegységben magas az ökoturisztikai potenciál, ami
egy fontos kitörési pont az elvándorlással,
elöregedéssel, magas munkanélküliséggel sújtott
falvakban. Szórványosan már most is számos falusi
turizmussal foglalkozó vállalkozás kínál
szolgáltatásokat, amelyeket programokkal,
helytörténeti gyűjteményekkel a turizmusban rejlő
lehetőségeket felismerő civil szervezetek és
önkormányzatok egészítenek ki. Hiányzik azonban
az egységes térségi marketing, program- és
szolgáltatás szerkezete. Különösen fontos, hogy a
2016-os Zrínyi emlékév és a szigetvári fejlesztések
(vár, Szulejmán szultán türbéje, Török ház, Vigadó,
Fürdő stb.) hatására a várhatóan hosszú távon
megnövekvő számú vendégek számára színvonalas
turisztikai szolgáltatásokat tudjunk kínálni a
Szigetvárt övező településeken is. Ehhez szükséges
a turisztikában érdekelt szolgáltató szervezetek
összefogása és közös fellépése. A Zöldút egy olyan
közösségfejlesztő módszer, ami ötvözi az
ökoturisztika elveit, a gazdaságfejlesztést valamint a
helyi értékfeltárást és bemutatást.
A módszer terjesztésével és ösztönzésével
lehetőséget teremtünk az érdekelt felek számára a
sikeres bekapcsolódásra és részvételre az
ökoturisztikai szolgáltatások területén.

A térség apró- és törpefalvas településszerkezete, a
zsáktelepülések magas száma magában hordozza az
alacsony születésszám és az elöregedő népesség
veszélyeit . A térségben jól bejáratott regionális és
országos jelentőségű gazdasági, és kulturális
rendezvények találhatók. Ezen kívül valamennyi
település tart kis rendezvényeket, melyeknek
tematikus tartalmakkal, innovatív sajátosságokkal
való megtöltése hozzájárulhat a térségi öntudat
kilakításának eszközével a térségi együttműködések
kialakulásához, a kritikus helyzetű csoportok
periférikus helyzetének feloldásához a fiatalok
elvándorlásának megállításán, a falvak
elnéptelenedésének visszafordításán keresztül.
Szükséges a hagyományos nagyrendezvények
támogatásán kívül a települési kisrendezvények
megújításának ösztönzése.

A tervezési területen számos vallási és kulturális,
épített és szellemi örökség lelhető fel. Az
elöregedő, elvándorlással, forráshiánnyal küzdő
települések számára nagyon fontos ezeknek az
emlékeknek, hagyományoknak a megőrzése, mert
ezek biztosítják a települési identitás
folytonosságát, a helyi társadalom integritását.
Amennyiben ez a folyamat a forráshiány az
elöregedés, az elvándorlás, a szegregáció és/vagy a
lakosságcsere miatt megszakad, egy település
arculatát, a helyi társadalom pedig közös céljait,
cselekvőképességét veszíti el.
A helyi identitás fejlesztése érdekében az
intézkedéssel hagyományfeltáró, hagyományőrző
és hagyományteremtő kezdeményezéseket
támogat az akciócsoport.

A térség számos településén jelentős a fiatalkorúak,
és az idősek aránya. A fiatalok száma térségi szinten
is magas, jóval meghaladja a megyei és országos
átlagértékeket. A fiatalok helyben tartása, és az
időskorú közösségek aktivizálása alapvető
fontosságú a térség társadalmi leszakadásának
megállítása érdekében.
Az intézkedés a fiatalok és időskorúak közösségi
kezdeményezéseit támogatja, azok társadalmi
szerepvállalásának feltételeit kívánja megteremteni.

4. A támogatható tevékenység területek
meghatározása: Ne célokat, hanem
tevékenység területeket soroljanak fel,
lehetőleg logikus egységekben pl olyan
vállalkozások segítése,amelyek a térség
helyi sajátosságait erősítik, vagy olyan
vállalkozásfejlesztési program,
amely azokat a csoportokat célozza,
amelyek alulreprezentáltak a térségben
(hiány), vagy valamely szektorban. Ne
konkrét projekteket, hanem általánosabb
beavatkozási/tevékenységi területeket
határozzanak meg.

Az intézkedés támogatja a helyi termékek előállítói
számára a technikai és a termeléshez szükséges
infrastrukturális adottságok létrehozását, ezekhez
kapcsolódóan épületfelújítást, bővítést,
korszerűsítést, a magas minőségű és
feldolgozottsági fokú termékek előállítását szolgáló
eszközbeszerzéseket, és piacrajutást segítő
marketing tevékenységeket. Támogathtó
termékkkör: elsődleges mezőgazdasági termék,
feldolgozott annex I. termék, non annex termék

Az intézkedés támogatja a helyi önkormányzat,
vagy társadalmi vállalkozás által, helyben végzett
termékelőállító tevékenységek gazdasági funkciót
szolgáló eszköz- és gépbeszerzéseit. A cél a helyi
munkanélküliek felkarolása és munkába való
beintegrálása, ezáltal a helyi munkanélküliség
csökkentése. Az intézkedés keretein belül kizárólag
önkormányzatok, és szociális szövetkezetek által
végzett termékelőállítási tevékenységek,
támogathatók.

Az intézkedés támogatja, a helyi gazdasági
szereplők termelő tevékenységén és azok
együttműködésén alapuló eszközbeszerzéseket
és/vagy szolgáltatások (tanácsadások, képzések,
minősítések) igénybevételét.
Az intézkedés keretében támogatható gép és
eszközbeszerzés, illetve szolgáltatások
igénybevétele. Mezőgazdasági tevékenységek nem
támogathatók.
Támogatható termékkör:non annex termék

Az intézkedés támogatja a Zöldút módszertant
alkalmazó szektorközi összefogást, amely
színvonalas szállásokat, gasztronómiai
szolgáltatásokat, sportolási lehetőségeket és
programkínálatot képes felmutatni. Ennek
érdekében finanszírozza az értékfeltáró szakértői
munkát, az útvonalakat kidolgozó szakmai
találkozókat, műhelyeket, tanulmányutakat,
továbbá az önálló turisztikai arculat és kínálat
kialakítását, a marketinganyagok elkészítését és
terjesztését.

Az intézkedés támogatja olyan közösségfejlesztő
akciók, tematikus rendezvények szervezését,
lebonyolítását, amelyek a különböző generációk
aktív közreműködésével valósulnak meg és egyedi
helyi jellegzetességek bemutatására irányulnak.

Az intézkedés támogatja a térség tárgyi, kulturális,
szellemi, vagy épített örökséghez kapcsolódó
helytörténeti bemutató helyek megújítását,
berendezését, installációs eszközökkel való
ellátását, ezen kívül a helytörténeti monográfiák,
feltáró munkák, valamint ismeretterjesztő célú
kiadványok elkészítését, továbbá
hagyományfeltáró, hagyományőrző és
hagyományteremtő előadások, képzések,
programok szervezését.

Az intézkedés támogatja a fiatalok és időskorúak
közösségi csoportokjainak működéséhez szükséges
eszközök beszerzését, melyek tartósan szolgálják
tevékenységük ellátását. Közösségi utazások
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások,
csoportos tevékenységekhez szükséges eszközök
beszerzését.

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Definiálják
az intézkedés kiegészítő jellegét,
szinergiáját, azt,
hogyan kapcsolódik az intézkedés a VP
horizontális intézkedéseihez, más OP-ból
finanszírozott, vagy korábban megvalósult
intézkedésekhez, fejlesztésekhez,
kezdeményezésekhez.

Az intézkedés keretein belül kizárólag helyi
terméknek, vagy kézműves terméknek minősülő
termékek előállítására, iletve ezeknek piacra jutását
támogató tevékenységek végzésére igényelhető
támogatás.
Egyéb, a definíciónak nem megfelelő termék
előállítására, illetve nem ezzel kapcsolatban végzett
marketing és hálózatosodási tevékenységekre, nem
vehető igénybe. Ezzel intézkedésünk lehatárolásra
kerül a VP 6.2.1 és 6.4 .1, valamint 3.4.2
intézkedéseitől.

A VP nem horizontális intézkedései nem támogatják
az önkormányzati termékelőállítási
tevékenységeket, a terület és Térségfejlesztési
Operatív Programtól, a kis mértékű támogatási
összeg határolja le.
A támogatás az önkormányzati START
közmunkaprogrammal és a VP-6-7.4.1.1
épületfelújítási tevékenységeivel hoz létre
szinergikus hatásokat.

A VP 6.2.1 és VP. 6.4.1 intézkedésekben, a
mezőgazdasági profilú vállalkozások, nem
mezőgazdasági tevékenységének támogatása és
diverzifikálása lehetséges. Jelen kiírás, a nem
mezőgazdasági szolgáltató, és árutermelő
ágazatokban, már működő vállalkozások számára,
vehető igénybe, induló vállalkozás azt, nem
igényelheti.
A GINOP 1.2.2 intézkedés esetén kötelező elem az
eszközbeszerzés, jelen kiírásban nem. Továbbá nem
feltétel, hogy a vállalkozás éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben, minimum 1 fő legyen.
GINOP 1.2.1 intézkedéstől eltérően, a maximális
támogatási összeg 2 000 000 Ft.

Az intézkedés minden olyan gazdaságfejlesztési,
turisztikai, szolgáltatásfejlesztési és
örökségmegóvási intézkedéshez kapcsolódik,
amelyet a Zöldútban, Zarándokútban résztvevő
vállalkozások, civil szervezetek vagy
önkormányzatok számára hirdettek meg. Éppen
ezért nem is szerepel a támogatható tevékenységek
között sem az építés sem az eszközbeszerzés,
kizárólag előkészítési, szervezés és marketing
költségek, annak érdekében, hogy az előző és az
ezután megvalósuló fejlesztések a lehető
legnagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, mely a
későbbiek folyamán kapcsolódhat a Bejárható
Magyarország Programhoz.
A GINOP- 1.3.4-15 "Turisztikai szervezetek (TDM)
fejlesztése pályázati kiírás, csak 10.000
vendégéjszaka fölötti térségekre vonatkozik.
GINOP- 7.1.2-15 "Aktív turisztikai hálózatok
infrastruktúrájának fejlesztése" kiírás kiemelt
projekteket támogat, előzetes kormány döntés
alapján.
GINOP- 7.1.7-16 "Kulturális tematikus hálózatok
fejlesztése" több megye (min 3) határán átívelő
fejlesztés támogatható, országos és/vagy
nemzetközi jelentőségű fejlesztések.
TOP- 1.2.1 "Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés" a városi térségekre
fókuszál, kivéve a lovas turizmust, mely lehetőséget

Az ágzati operatív programokban, valamint hazai
támogatási rendszerekben nem található helyi
identitás fejlesztése alapuló rendezvények
támogatása, így az intézkedés lehatárolása nem
szükséges.
Az intézkedés a helyi termékek előállításán alapuló
piacképes gazdaság kialakításának és a helyi
identitás fejlesztésén alapuló térségi
népességmegtartó törekvések kiegészítésére
szolgál.

Az ágzati operatív programokban, valamint hazai
támogatási rendszerekben nem található helyi
identitás fejlesztése alapuló kezdeményezések
támogatása, így az intézkedés lehatárolása nem
szükséges.
Az intézkedés a helyi termékek előállításán alapuló
piacképes gazdaság kialakításának és a helyi
identitás fejlesztésén alapuló térségi
népességmegtartó törekvések kiegészítésére
szolgál.

Az ÚMVP III. tengely falumegújítás és IKSZT
programok segítségével az előző programozási
időszakban jórészt megvalósultak azok az
infrastrukturális fejlesztések, melyek a térség
generációi számára közösségi tereket biztosítanak.
A célcsoportok mobilizálásához, aktivizálásáhot
elengedhetetlen, hogy a megvalósult színtereket
eszközökkel, programokkal töltsük fel.
A VP horizontális intézkedéseinek és az ágazati
operatív programoknak nem célterülete a nem aktív
korú lakosság közösségépítésen alapuló helyi, vagy
térségi identitás fejlesztése, ez önmagában
alátámasztja az intézkedés meghirdetését.

6. A jogosultak köre: Ebben a pontban
nevezzék meg, hogy kik lehetnek a
támogatás
jogosultjai.

Mikrovállalkozások
Őstermelő,
Önálló tevékenységet végző magánszemély
Természetes személy

Települési önkormányzatok
Szociális szövetkezetek
Nonprofit szervezetek (kizárólag konzorciumi
partnerként)

Mikrovállalkozások

Nonprofit szervezetek

Nonprofit szervezetek
Települési önkormányzatok

Nonprofit szervezetek
Nemzetiségi önkormányzatok,
Települési önkormányzatok

Nonprofit szervezetek
Települési önkormányzatok
Nemzetiségi önkormányzatok
Egyházak

Jogosultsági feltételek: a Szinergia Egyesület
tervezési területén székhellyel rendelkező
települési önkormányzat, szociális szövetkezet.
Alapvető kritériumok: kizárólag közösségi
termékelőállítást, feldolgozást és piacra-juttatását
szolgáló tevékenységek támogathatók.
-Együttműködési kötelezettség a Szinergia
Egyesülettel, a projekt lebonyolításáról, annak
hatásáról szóló bemutatkozó anyag elkészítésére.
Értékelési szempontok:
-Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az
termelési tevékenységük során előállított
késztermékek vonatkozásában, további feldolgozást
is végeznek.
-Előnyt élveznek, az ökológia gazdálkodást végző
pályázók.
-Előnyt élveznek, a környzet megóvásával
kapcsolatos vállalást tartalmazó pályázatok.
Speciális feltételek:
A támogatási intenzitások növeléséhez
kapcsolódóan, vizsgálandóak:
-A hátrányos helyzetű célcsoportok
foglalkoztatásának vizsgálatához, a Járási
Munkaügyi Hivatal, erre vonatkozó igazolása
szükséges.
- A piactorzító hatás vizsgálatához, a Fenntartó
igazolása szükséges, a közétkeztetésben történő
fehasználásról,
továbbá a Helyi Szociális Rendeletben foglaltak
alapján kerül megállapításra, az ingyenes
adományként történő felhasználás.
Fogalommagyarázat:
- Önkormányzat, vagy civil szervezet által végzett
termékelőállító tevékenység: nonprofit
szervezetek versenyképességének erősítése, a
szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy
tartósan alacsony jövedelmű lakosság gazdasági
aktivizálása, tevékenységük bővítése
a. Támogatási keretösszeg: 108 430 000 Ft
b. Támogatási intenzitás:
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
kedvezményezet járásban lévő településen: 60%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
fejlesztendő járásban lévő településen: 70%.
Konzorciumi pályázat esetén +10 %
Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása esetén +5%
Piactorzító hatás kiküszöbölése esetén +5% .
c. Projektméret korlátai: 1 000 000 - 3 000 000 Ft
d. Támogatás módja: hagyományos
költségelszámolás

Jogosultsági feltételek: a Szinergia Egyesület
tervezési területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező mikrovállalkozás.
Alapvető kritériumok: Nem támogatható a már
működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely
vállalkozás árbevételének legalább 50%-a,
mezőgazdasági tevékenységből származik.
-A pályázó legkésőbb az utolsó mérfőlkő
teljesítésekor bemutatja tevékenységét, a Szinergia
Egyesület honlapján.
Értékelési szempontok:
-Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a
foglalkoztatás bővítését vállalják.
-Előnyt élveznek, az innovációs tartalommal
rendelkező pályázatok.
-Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a
projektre vonatkozó beszerzéseiket, a Szentlőrinci
és Szigetvári járások területén székhellyel,
telephellyel rendelkező kivitelezővel, vagy
szállítóval valósítják meg.
Speciális feltételek: Fogalommagyarázat:
- Innovációs tartalom : Az innováció új, vagy
jelentősen továbbfejlesztett termék (áru, vagy
szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing, módszer,
vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az
üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy
a külső kapcsolatokban.

Jogosultsági feltételek: a Szentlőrinci és Szigetvári
Járások területén székhellyel rendelkező nonprofit
szervezet.
Alapvető kritériumok: helyi TDM támogató
nyilatkozata
Értékelési szempontok:
- Bevont települések száma
- Programba bevont attrakciók, és szolgáltatások
száma.
- Előnyt élveznek, a környzet megóvásával
kapcsolatos vállalást tartalmazó pályázatok.
Speciális feltételek: A pályázónak a pályázat
benyújtása előtt, kötelezően részt kell vennnie, a
Szinergia Egyesület és a helyi TDM által biztosított
konzultáción.
Fogalommagyarázat:
-Zöldút: helyi közösségi kezdeményezések nyomán
létrejövő, természeti, kulturális, történelmi
értékeket összekötő, motormentes módon
közlekedő (gyalog, lovon,kerékpáron) túrázóknak
kialakított útvonalak, melyre szolgáltatások,
programelemek fűződnek fel.
Zarándokút: vallási, kulturális és természeti
értékeket bemutató útvonal, ami általában a lelki
megújulás egyik eszköze.
-Mária Út: Közép-Európa zarándokútja, a Kárpátmedence Mária kegyhelyeit köti össze, világnézeti-,
nemzetiségi-, kulturális hovatartozástól függetlenül
hívja mindazokat,akik megakarják ismerni aKárpátmedence népei, azok keresztény hagyományait,
csodaszép tájaités kíváncsiak az itt élők kultúrájára,
vendégszeretetére.

Jogosultsági feltételek: a Szinergia Egyesület
tervezési területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet, települési
önkormányzat.
Alapvető kritériumok: kizárólag újszerű, innovatív,
vagy tematizált rendezvények, vagy
közösségfejlesztő akciók megszervezése
támogatható.
Értékelési szempontok:
- Előnyt élveznek, a környzet megóvásával
kapcsolatos vállalást tartalmazó pályázatok.
- Rendezvénynapok száma
- Érzékeny célcsoportok, különböző korosztályok
programba vonása.
Speciális feltételek:
- A kedvezményezett a projekt során
együttműködik a tervezési területen működő, más
ágazatokhoz tartozói szervezetekkel.
- A rendezvény hozzájárul, a helyi akciócsoport
területének kulturális értékeinek megőrzéséhez,
vagy újak teremtéséhez, bemutatásához.

Jogosultsági feltételek: a Szentlőrinci és Szigetvári
Járások területén székhellyel rendelkező nonprofit
szervezet, települési önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat.
Alapvető kritériumok: Értékelési szempontok:
- Előnyt élveznek, a környezet, vagy kulturális és
szellemi örökség megóvásával kapcsolatos vállalást
tartalmazó pályázatok.
- Előnyt élvez, az eltérő korosztályok programba
vonása.
- Bevont telpülések száma.
Speciális feltételek: Fogalommagyarázat:
-Helyi identitás: helyi közösségtudat, mely a helyi
erőforrásokra épülve a hagyományok megőrzésével
és különböző generációk aktív közreműködésével
járul hozzá a térségi népesség-magtartó erő
javításához.

Jogosultsági feltételek: A Szinergia Egyesület
tervezési területén székhellyel vagy telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet,települési
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyház.
Alapvető kritériumok:
A program megvalósításának helyi sajátosság
feltárásán, bemutatásán kell alapulnia.
Értékelési szempontok:
-A tervezett tevékenység társadalmi hatása
részletes programterv és/ vagy részletes eszközlista
alapján.
Speciális feltételek: Fogalommagyarázat:
- Helyi sajátosságok: térségi, vagy települési
értékek, hagyományok, melyeknek megismertetése
elősegíti a helyi identitástudat kialakítását,
fejlesztését.

a. Támogatási keretösszeg: 95 760 000 Ft
b. Támogatási intenzitás:
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
kedvezményezet járásban lévő településen: 60%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
fejlesztendő járásban lévő településen: 70%.
c. Projektméret korlátai: 300 000 - 2 000 000 Ft
d. Támogatás módja: hagyományos
költségelszámolás

a. Támogatási keretösszeg: 13 680 000 Ft
b. Támogatási intenzitás:
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
kedvezményezet járásban lévő településen: 85%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
fejlesztendő járásban lévő településen: 90%.
Konzorciumi pályázat esetén +10 %
c. Projektméret korlátai: 2 000 000 - 5 000 000 Ft
d. Támogatás módja: hagyományos
költségelszámolás

Az 1.) csoportba tartozó rendezvények esetében az
igényelhető támogatás 500.000.- 1.000.000.- Ft.
A 2.) csoportba tartozó rendezvények esetében az
igényelhető támogatás Magyarország közigazgatási
helynévkönyve, 2015. január 1. szerinti
lakosságszám alapján számított 1.500.- Ft/lakos , de
legfeljebb 600.000.- Ft.
Fogalommagyarázat:
a. Támogatási keretösszeg: 27 350 000 Ft
b. Támogatási intenzitás:
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
kedvezményezet járásban lévő településen: 85%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
fejlesztendő járásban lévő településen: 90%.
Konzorciumi pályázat esetén +10 %
c. Projektméret korlátai: 96 000 - 1 000 000 Ft
d. Támogatás módja: hagyományos
költségelszámolás

a.Támogatási keretösszeg: 27 370 000 Ft
b. Támogatási intenzitás:
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
kedvezményezet járásban lévő településen: 85%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
fejlesztendő járásban lévő településen: 90%.
Konzorciumi pályázat esetén +10 %
c. Projektméret korlátai: 400 000 - 800 000 Ft
d. Támogatás módja: hagyományos
költségelszámolás

a. Támogatási keretösszeg: 27 370 000 Ft
b. Támogatási intenzitás:
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
kedvezményezet járásban lévő településen: 85%.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
fejlesztendő járásban lévő településen: 90%.
Konzorciumi pályázat esetén +10 %
c. Projektméret korlátai: 250 000 - 500 000 Ft
d. Támogatás módja: hagyományos
költségelszámolás

2017. II. félév-2019. II. félév

2017. II. félév-2019. II. félév

2017. II. félév-2019. II. félév

2017 II. félév

2017. II. félév-2020. II. félév

2017 II. félév - 2019 II. félév

2017. II. félév-2019. II. félév

a. Támogatott projektek száma:
37-200 db
b. Támogatott kedvezményezett:
Őstermelők: 10-50 db
Mikrovállalkozások: 10-50 db
Természetes személyek: 7-40 db
Önálló tevékenységet végző magánszemély: 10-60

a. Támogatott projektek száma:
40-75 db
b. Támogatott kedvezményezett:
Települési önkormányzatok: 35-58 db
Szociális szövetkezetek: 5-17 db

a. Támogatott projektek száma:
58-120 db
b. Támogatott kedvezményezett:
Mikrovállalkozások: 58-120 db

a. Támogatott projektek száma: 3-5 db
b. Kedvezményezettek száma:
Nonprofit szervezetek: 3-5 db

a. Támogatott projektek száma: 24-80 db
b. Kedvezményezettek száma:
Nonprofit szervezetek: 4-10 db
Települési önkormányzatok: 20-70 db

a. Támogatott projektek száma: 40-70 db
b. Kedvezményezettek száma:
Nonprofit szervezetek: 19-35 db
Települési önkormányzatok: 16-35 db
Nemzetiségi önkormányzatok: 5-10 db

a. Támogatott projektek száma: 65-100 db
b. Kedvezményezettek száma:
Nonprofit szervezetek: 25-40 db
Települési önkormányzatok: 30-40 db
Nemzetiségi önkormányzatok: 5-10 db
Egyházak: 5-10 db

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: A
kiválasztási kritériumok biztosítják, hogy
valóban azok a projektek kapnak
támogatást, amelyek hozzájárulnak a
stratégia céljainak
megvalósulásához, ezért az egyes
intézkedések alatt meghatározott
kritériumoknak logikailag összefüggésben
kell lenniük az intézkedésekhez tartozó
céllal/célokkal.
Ebben a pontban azt a néhány tartalmi
alapelvet nevezzék meg, ami az adott
intézkedésnél meghatározza a projektek
kiválasztását. Ilyen lehet pl: a közvetlenül
szolgálja a vidéki
gazdaság fejlődését, terméket vagy
szolgáltatást hoz létre; közvetlenül
hozzájárul a térség helyi sajátosságainak,
mint terméknek az erősítéséhez, nem lehet
piactorzító, kiszorító,
helyettesítő hatása a fejlesztésnek

Jogosultsági feltételek: a Szentlőrinci és Szigetvári
Járások területén székhellyel, telephellyel
rendelkező mikrovállalkozás, lakóhellyel rendelkező
őstermelő, önálló tevékenységet végző
magánszemély, természetes személy.
Alapvető kritériumok: kizárólag a
fogalommagyarázat szerinti helyi termék, kézműves
termék előállítását, piacra-juttatását szolgáló
tevékenységek támogathatók.
-Együttműködési kötelezettség, a Szinergia
Egyesülettel, termékeik, térségi rendezvényeken
történő bemutatására.
-A pályázó legkésőbb az utolsó mérfőlkő
teljesítésekor bemutatja tevékenységét, a Szinergia
Egyesület honlapján.
Értékelési szempontok:
-Előny élveznek, a jelenlegi foglalkoztatotti
létszámot megtartó pályázók.
-Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek
élelmiszer előállítását célozzák meg.
-Előnyt élveznek a környzet megóvásával
kapcsolatos vállalást tartalmazó pályázatok.
Speciális feltételek: a természetes személynek
vállalnia kell, hogy az első kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjáig, önálló tevékenységet
végző magánszemélyként nyilvántartásba veteti
magát.
A természetes személynek, őstermelőnek, önálló
tevékenységet végző magánszemélynek nem kell
vállalnia, hogy az első kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként
nyilvántartásba veteti magát.
Fogalommagyarázat:
-Helyi termék: a helyben megtermelt, vagy
összegyűjtött alapanyagokból, helyben kialakult
eljárások, receptek alkalmazásával, nem
nagyüzemi keretek között előállított, esetleg
csomagolásokban is helyi anyagokat, helyi
a. Támogatási keretösszeg: 112 920 000 Ft
8. Tervezett forrás: Ebben a pontban
b. Támogatási intenzitás:
határozzák meg:
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
a. az adott beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
kedvezményezet járásban lévő településen: 60%.
(összes közpénz: EU és nemzeti
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint
tárfinanszírozás) nagyságát,
fejlesztendő járásban lévő településen: 70%.
b. a támogatás arányát;
c. Projektméret korlátai: 300 000 - 3 000 000 Ft
c. a projektméret korlátait;
d. Támogatás módja: hagyományos
d. a támogatás módját (hagyományos vagy költségelszámolás
egyszerűsített6 költségelszámolás

9. A megvalósítás tervezett
időintervalluma: Az intézkedés
megvalósításának
becsült kezdete
10. Kimeneti indikátorok:
A célértékek
legyenek arányban az intézkedésre allokált
forráskerettel.
Az alább megadott, kötelezően
alkalmazandó indikátorok köre
kiegészíthető.
a. A támogatott projektek száma (db)
b. A támogatott kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet) (db)

A támogatott rendezvények két jól elkülöníthető
hatókörű csoportba sorolhatóak:
1.) Legalább 1000 fős látogatószámmal rendelkező,
turisztikai potenciált eredményező, megyei, illetve
régiós ismertséggel bíró rendezvények, TDM
igazolása alapján:
2.) Települési tematikus rendezvények.

