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Helyi Fejlesztési Stratégia alapján
Specifikus – csak ebben a térségben 

Teljes forrás keret: 431 286 345 Ft

• Gazdaságfejlesztésre irányuló felhívás
• HELYI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE, MINŐSÉGI TERMÉKKÍNÁLAT BIZTOSÍTÁSA (megjelent)

• TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK FEJLESZTÉSE (megjelent)

• Nem gazdaságfejlesztésre irányuló felhívás
• TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET FENNTARTÓ, ELÉRHETŐSÉGÉT JAVÍTÓ ÉS AZ IDENTITÁSTUDATOT 

NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA

• HELYI CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

• A VIDÉKI SZELLEMI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLET FEJLESZTÉSÉT, ISMERETANYAG ÁTADÁSÁT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK, KÖZÖSSÉGI 
KEZDEMÉNYEZÉSEK



Hogyan tudok pályázni?

• Ügyfél nyilvántartási szám
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-

kitoltesi-utmutatok  G1010 – term. személy 
G1020 – nem term. személy 
G1001 – képviseletre jogosult bejelentése

(Csatolmányok)

Cím: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, 9002 Győr Pf. 70.

• Ügyfélkapu (saját vagy meghatalmazás) - Kormányablak
• Pályázati felhívások pontos ismerete (Kincstár honlapján)
• Beadás előtti személyes konzultáció a Munkaszervezetnél –Projekt 

terv, melléklet – Bejelentkezés szükséges

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok


Projekt terv
• Projekt címe

• Támogatást igénylő adatai, minősítési kódja

• Projektre vonatkozó információk
• A pályázó szervezet rövid bemutatása 
• A projekt célrendszerének bemutatása
• A projekt által megvalósítandó tevékenységek bemutatása
• Egyéb fejlesztésekhez való kapcsolódás, valamint azoktól történő lehatárolás
• A projektben vállalt kötelező és szabadon választott indikátorok, eredmények, fenntarthatóság 

bemutatása

• Megvalósítás helye, tervezett ideje

• Költségvetés szerkezete (önerő, támogatás összege)
• A LEADER HACS által előírt kritériumoknak való megfelelés
• Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó nyilatkozatok (pl.: kapcsolódó LEADER fejlesztés, vállalt 

rendezvény)



Pályázat folyamata - egykörös

Beadás elektronikusan mvh.allamkincstar.gov.hu
oldalon – felület januártól 

Ügyintézés Munkaszervezetnél (hiánypótlás 
kiküldése)

Helyi Bíráló Bizottság támogatása

Helyi döntés – ponthatár meghúzása



Hol található meg a pályázati dokumentáció? szms.hu (munkaanyag)
Államkincstár (hivatalos)



www.mvh.allamkincstar.gov.hu/alkalmazasok

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/alkalmazasok


www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok


https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

1. Pályázati felhívás
2. Mellékletek (Formanyomtatványok, 

Fogalomjegyzék, Jogkövetkezmények, Záró 
beszámoló)



GF: HELYI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE, MINŐSÉGI TERMÉKKÍNÁLAT BIZTOSÍTÁSA (megjelent)
keret: 155 286 345 Ft

Támogatható tevékenységek

I. Vállalkozásfejlesztését (új vállalkozás indítását is) szolgáló építmény 
építése; fejlesztése; kisléptékű infrastrukturális beruházás; energetikai 
fejlesztés

II. A helyi termék vagy szolgáltatás piacra jutását segítő marketing 
tevékenység; kiadvány megjelentetése

III. Vállalkozás fejlesztését (új vállalkozás indítását is) szolgáló eszköz-; 
gépbeszerzés; technológiai háttérfejlesztés

IV. Vállalkozás fejlesztését szolgáló honlap kialakítása vagy fejlesztése



Nem támogatható tevékenységek
• Ingatlan vásárlása 
• Gépjármű beszerzés (kivéve felépítmények pl.: hűtő)
• Rendezvény 
• Forgó eszköz beszerzés 
• Mezőgazdasági gép, vontató (traktor),  vontatmány  beszerzés 
• Segédmotor kerékpár beszerzés 
• Élő állat vásárlása 
• Használt eszköz és gép beszerzés 
• Turisztikai célú tevékenység



Ügyfél
• Adószámmal nem rendelkező magánszemély 
• Őstermelő  
• Egyéni vállalkozó
• Helyi önkormányzat
• Egyéb egyesület
• Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

+
Térségben 1 éve 
a) ha az ügyfél természetes személy, akkor lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel,
b) ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkezik.



Műszaki és szakmai elvárások

• Személyes konzultáción részvétel (Projekt terv)
• 3 db árajánlat, ÉNGY, Tervdokumentáció
• Együttműködés: 1 alkalommal a pályaválasztás előtt álló általános 

iskolások számára tevékenységét, szakmáját kell bemutatni (Indikátor)
• Természetes személy az utolsó kifizetési kérelem beadásának idejére 

egyéni vagy társas vállalkozás alapítását kell vállalni
• Támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban
• Fenntartási idő 5 év



Benyújtásának határideje és módja

• 2018.01.02 naptól 2018.12.31 napig 

Értékelési határnapok:
• 2018.02.01
• 2018.06.29
• 2018.12.31

Elektronikus benyújtás, ügyfélkapun keresztül



Értékelés

• HBB támogató nyilatkozata +
• Pontozási szempontrendszer alapján
• Minimum 50 pont (belső minimum határok)



A támogatás mértéke, összege

• minimum 200 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
• 50% intenzitás



GF: TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK FEJLESZTÉSE (megjelent)
keret: 78 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek

• Új szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, és/vagy szálláshelyhez 
kapcsolódó eszköz-,gépbeszerzés (pl. berendezés, aktív sport eszközei, konyhai 
gépek) (239/2009. (X.20.) Korm. Rendelet alapján)

• Meglévő szálláshely fejlesztése és/vagy szálláshelyhez kapcsolódó eszköz-, 
gépbeszerzés

• Szálláshelyhez nem kötött turisztikai szolgáltatás fejlesztése (pl: 
kerékpárkölcsönző)

• Turisztikai információs rendszer kialakítását szolgáló tevékenységek
• Strand, csónak kikötő fejlesztése
• Térséget átfogó, komplex marketing tevékenység (legalább 10 települést érintő)



Nem támogatható tevékenységek
• Szálloda típusú szálláshely (szálloda: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 

2.§ c. pontja szerint)  fejlesztése 
• Természetes személy, vállalkozó, non profit szervezet ügyfél esetén új 

szálláshely kialakítása
• Gépjármű beszerzés(kivéve csónak - olyan vízi jármű, amelynek 

testhossza a 6,2m-t és motorteljesítménye a 4kW-
ot(motorcsónak)nem éri el) 

• Használt eszköz, gép beszerzése 
• Ingatlan vásárlása 
• Rendezvényhez kapcsolódó tevékenységek 



Ügyfél
• Magánszemély
• Őstermelő
• Mikrovállalkozás
• Egyházi jogi személy
• Helyi önkormányzat
• Non profit szervezet

+
Térségben 1 éve 
a) ha az ügyfél természetes személy, akkor lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, 
b) ha mikrovállalkozás, akkor székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, 
c) ha non profit szervezet, akkor székhellyel, telephellyel rendelkezik.



Műszaki és szakmai elvárások

• Személyes konzultáció a benyújtás előtt (projekt terv)
• Eszközökről 3 árajánlat, építés -ÉNGY besorolás, tervdokumentáció, 

építési engedély megindítása
• Együttműködés: megvalósításba 2 turisztikai szolgáltató bevonása 

(Indikátor)
• Támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban
• Fenntartási idő 5 év



Benyújtásának határideje és módja

• 2018.01.02 naptól 2018.12.31 napig

Értékelési határnapok:
• 2018.03.19
• 2018.07.31
• 2018.12.31

Elektronikus benyújtás, ügyfélkapun keresztül



Értékelés

• HBB támogató nyilatkozata +
• Pontozási szempontrendszer alapján
• Minimum 50 pont (belső minimum határok)



A támogatás mértéke, összege

• minimum 200 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
• 50% intenzitás



TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET 
FENNTARTÓ, ELÉRHETŐSÉGÉT JAVÍTÓ ÉS AZ IDENTITÁSTUDATOT 

NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA 
Keret: 136 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek
• Természeti, történelmi, kulturális értékek bemutatatását, fenntartását szolgáló vagy tájékozódást 

segítő meglévő tábla, táblarendszer kialakítása, felújítása
• Egységes utca- és/vagy házszám táblarendszer beszerzése és telepítése

• Értékek bemutatását szolgáló épületek (pl. tájház) és/vagy építmények (pl. harangláb, kemence) 
külső; belső felújítása; bővítése; korszerűsítése, új kialakítása

• Külső közösségi tér kialakítása, felújítása, használati-, látvány térelemek elhelyezése, 
korszerűsítése

• Közösségi terek karbantartásához eszköz-, gépbeszerzés

• Közbiztonság javítását szolgáló beruházás 
• Helyi vagy térségi természeti, történelmi,kulturálisértékek bemutatatását szolgáló eszközbeszerzés
• Természeti, történelmi, kulturális értékekhez kapcsolódó kiadvány megjelentetése



Nem támogatható tevékenységek

• lakóépület, lakócélra használt ingatlanrész fejlesztése
• használt eszköz; gép beszerzése 
• templom,ravatalozó,polgármesteri hivatal,közös önkormányzati 

hivatal,közoktatási intézmény, egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
épületekre irányuló fejlesztés(kivéve épületekhez tartozó kert és 
udvar) 

• útépítés, útfelújítás, csapadékvíz elvezetésre irányuló fejlesztés 
• ingatlan vásárlása 
• rendezvény



Ügyfél

• Önkormányzat
• Egyházi jogi személy
• Non profit szervezet



Műszaki és szakmai elvárások

• Személyes konzultáció a benyújtás előtt (Projekt terv)
• 3 árajánlat, tervdok., ÉNGY besorolás
• Non profit: alapító okiratban szereplő tevékenység egyikéhez kell 

kapcsolódni
• Támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban
• Fejlesztés csak együttműködés keretében valósulhat meg
• Fenntartási idő 5 év



Benyújtásának határideje és módja

• 2018.01.02 naptól 2018.12.31 napig
Értékelési határnapok:

• 2018.02.01
• 2018.06.29
• 2018.12.31

Elektronikus benyújtás, ügyfélkapun keresztül



Értékelés

• HBB támogató nyilatkozata +
• Pontozási szempontrendszer alapján
• Minimum 50 pont (belső minimum határok)



A támogatás mértéke, összege

• minimum 200 000 Ft, maximum 5 000 000 Ft
• 75% intenzitás



NGF: HELYI CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE
keret: 44 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek

Szervezet tevékenység ellátását szolgáló 
• eszköz; gép beszerzése
• kiadvány megjelentetése
• honlap kialakítása vagy fejlesztése



Nem támogatható tevékenységek
• Forgóeszköz beszerzés 
• Tanulmány írása, megjelentetése 

• Motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű beszerzése 
• Pirotechnikai berendezés, pirotechnikai eszköz beszerzés (pl.: tűzijáték) 
• Eszközbérlés 

• Használt eszköz és gép beszerzés (kivéve: tradicionális eszköz) 
• Gépjármű beszerzés 
• Rendezvény szervezés és kapcsolódó tevékenységek (pl.: étel,ital, előadó, bérleti díj) 

• Lőfegyver és tartozékai, lőszer beszerzés



Ügyfél

• Civil szervezetek (alapítvány, egyesület)
• Sport egyesület
• Polgárőr egyesület



Műszaki és szakmai elvárások

• Személyes konzultáció a benyújtás előtt (projekt terv +3 árajánlat)
• Alapító okiratban szereplő tevékenység egyikéhez kell kapcsolódni
• Támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban
• Fejlesztés csak együttműködés keretében valósulhat meg
• Indikátor: új eszközt vagy kiadványt használók száma 20 fő
• Fenntartási idő 5 év



Benyújtásának határideje és módja

• 2018.02.05 naptól 2018.12.31 napig
Értékelési határnapok:

• 2018.03.05
• 2018.06.29
• 2018.12.31

Elektronikus benyújtás, ügyfélkapun keresztül



Értékelés

• HBB támogató nyilatkozata +
• Pontozási szempontrendszer alapján
• Minimum 50 pont (belső minimum határok)



A támogatás mértéke, összege

• minimum 200 000 Ft, maximum 2 000 000 Ft
• 75% intenzitás



A VIDÉKI SZELLEMI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLET FEJLESZTÉSÉT, ISMERETANYAG ÁTADÁSÁT 
SZOLGÁLÓ PROGRAMOK, KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK

Keret: 18 000 000 Ft
Támogatható tevékenységek

• Kulturális értékek megőrzését és fenntartását szolgáló rendezvény
• Tematikus tábor megvalósítása
• Ismeretterjesztő előadás vagy előadássorozat megvalósítása
• Egészségmegőrző vagy környezet védelmet elősegítő 

kezdeményezések megvalósítása
• Szakmai vetélkedő, verseny megvalósítása
• Szakmai tanulmányút megvalósítása 
• Projektnapok vagy műhelymunkák megvalósítása, a fiatalok helyi 

identitását erősítő kezdeményezések megvalósítása



Nem támogatható tevékenységek

• Falunap, városnap szervezése és kapcsolódó tevékenységek 
• Pirotechnikai eszköz vásárlása és szolgáltatás igénybevétele 



Ügyfél

• Helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat
• Egyházi jogi személy
• Non profit szervezet



Műszaki és szakmai elvárások

• Személyes konzultáció a benyújtás előtt (projekt terv +3 árajánlat)
• Támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban
• Fejlesztés csak együttműködés keretében valósulhat meg
• Indikátor: programban résztvevők száma min. 20 fő
• Tanulmányút: más térségbe is történhet, legalább 10 utazó
• Tábor: közösségfejlesztő, ifjúság segítő tematikus
• Fenntartási idő nincs, kivéve gépbeszerzés 5 év



Benyújtásának határideje és módja

• 2018.02.05 naptól 2018.12.31 napig
Értékelési határnapok:

• 2018.03.05
• 2018.06.29
• 2018.12.31

Elektronikus benyújtás, ügyfélkapun keresztül



Értékelés

• HBB támogató nyilatkozata +
• Pontozási szempontrendszer alapján
• Minimum 50 pont (belső minimum határok)



A támogatás mértéke, összege

• minimum 200 000 Ft, maximum 500 000 Ft
• 75% intenzitás



Köszönöm a figyelmüket!
További információ, személyes egyeztetés elérhetőségeinken:

Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 
www.szms.hu

Kimle, Vízpart u.6. Tel.: 06 96 228-667

Susovits Vera 06 20 801 3232, leadervera@kimle.hu
Tóth Zsuzsanna 06 20 411 7080, leaderzsuzsa@kimle.hu

Schallyné Varga Krisztina 06 20 526 3696, leaderkriszti@kimle.hu

mailto:leadervera@kimle.hu
mailto:leaderzsuzsa@kimle.hu
mailto:leaderkriszti@kimle.hu
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