Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020
(MUNKAANYAG)

INTÉZKEDÉSEK
1. INTÉZKEDÉS
1.

Intézkedés
megnevezése

2.
3.

Speciális cél
Indoklás,
alátámasztás
A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

4.

5.

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

6.

A jogosultak köre

7.

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek
Tervezett forrás

8.

A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő
szolgáltatások körének bővítése, a meglevők színvonalának javítása, az
azt végző egyéni vállalkozók és mikrovállalkozások
versenyképességének növelése, piacra jutásuk elősegítése

A településeken szolgáltatást végző vállalkozások (javító kisiparosok,
kiskereskedők, vendéglátósok, szépség szakmában)
- telephely/üzlethelyiség kialakítása, fejlesztése;
- technológia és eszköz beszerzés;
- géppark kialakítása, korszerűsítése;
- A szolgáltatás piacra vitelét elősegítő marketig tevékenység
támogatása.
a.
a két intézkedés közötti
lehatárolást (ha lehet ilyet képezni),
és/vagy
b. azt a hozzáadott értéket, amely a
HFS-en keresztül történő
támogatással jön létre.
Összefoglalva:
jogosultak típusa alapján:
- mikrovállalkozások
- egyéni vállalkozók
- magánszemélyek
Hevesi járás
Füzesabonyi járás

a.
az adott beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagyságát,
b.
a támogatás arányát;
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Hevesi járás
mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók

70
70

c.
a projektméret korlátait;
d.
a támogatás módját
(hagyományos vagy egyszerűsített
költségelszámolás)
9.

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10 Kimeneti
indikátorok

a.
A támogatott
projektek száma (db)
b.
A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)
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magánszemélyek

70

Füzesabonyi járás
mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók
magánszemélyek

60
60
60

egyszerűsített

2. INTÉZKEDÉS
1.

Intézkedés
megnevezése
Minőségi helyi
termékek
előállítás és
piacra jutás
feltételeinek
megteremtése a
térség gazdasági
potenciálja
növelése
érdekében.
Indoklás,
alátámasztás
A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása

5.

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

6.

A jogosultak köre

a.
a két intézkedés közötti
lehatárolást (ha lehet ilyet képezni),
és/vagy
b. azt a hozzáadott értéket, amely a
HFS-en keresztül történő
támogatással jön létre.
Összefoglalva:
jogosultak típusa alapján:

2.

3.
4.

Minőségi helyi termékek előállítás és piacra jutás feltételeinek
megteremtése a térség gazdasági potenciálja növelése érdekében.

Helyi termékek előállításához, feldolgozásához, tartósításához,
csomagolásához, kiszereléséhez és forgalmazásához szükséges
- ingatlan fejlesztések,
- eszköz-, gép és technológia beszerzések,
- kisléptékű infrastruktúra fejlesztések,
- értékesítő felületek kialakítása
- A termék piacra jutását elősegítő marketing tevékenység
támogatása

Hevesi járás
Füzesabonyi járás
7.

8.

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek
Tervezett forrás

a.
az adott beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagyságát,
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-

mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók
őstermelők

b.

a támogatás arányát;

c.
a projektméret korlátait;
d.
a támogatás módját
(hagyományos vagy egyszerűsített
költségelszámolás)
9.

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10 Kimeneti
indikátorok

a.
A támogatott
projektek száma (db)
b.
A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)
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Hevesi járás
mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók

70
70

Füzesabonyi járás
mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók

60
60

egyszerűsített

3. INTÉZKEDÉS

1.

Intézkedés
megnevezése

2.
3.

Speciális cél
Indoklás,
alátámasztás
A támogatható
tevékenység területek
meghatározása

4.

Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése szállás és
szolgáltatásfejlesztéssel, új innovatív turisztikai attrakciók
létrehozásával, turisztikai együttműködések erősítésével.

-

-

-

A helyi turisztikai attrakciókat bővítő, a vendégek
kikapcsolódását, szabadidejének aktív eltöltését elősegítő,
innovatív agro-, horgász-, kerékpáros, viziturisztikai projektek
megvalósítása
Négy napraforgó minősítésnek megfelelő falusi és egyéb
szálláshelyek létesítése; meglévő, működő szálláshely,
szolgáltatás épületének korszerűsítése, felújítása, bővítése,
eszközök beszerzése.
Turisztikai tanulmányok készítése
Turisztikai képzések, rendezvények szervezése;
Marketing eszközök létrehozása

5.

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

6.

A jogosultak köre

7.

A kiválasztási
- kérelmet nyújthat be!
kritériumok, alapelvek
Tervezett forrás
a.
az adott beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagyságát,

8.

a.
a két intézkedés közötti
lehatárolást (ha lehet ilyet képezni),
és/vagy
b. azt a hozzáadott értéket, amely a
HFS-en keresztül történő támogatással
jön létre.
Összefoglalva:
jogosultak típusa alapján:
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-

mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók
magánszemélyek

b.

a támogatás arányát;

c.
a projektméret korlátait;
d.
a támogatás módját
(hagyományos vagy egyszerűsített
költségelszámolás)
9.

10

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma
Kimeneti indikátorok

a.
A támogatott projektek
száma (db)
b.
A támogatott
kedvezményezettek száma típus
alapján megbontva (vállalkozás,
önkormányzat, civil szervezet)
(db)
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Hevesi járás
mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók
magánszemélyek

70
70
70

Füzesabonyi járás
mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók
magánszemélyek

60
60
60

egyszerűsített

4. INTÉZKEDÉS

1.

Intézkedés
megnevezése

2.
3.

Speciális cél
Indoklás,
alátámasztás
A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

4.

Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik
életminőségének javítása

-

-

-

5.

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

6.

A jogosultak köre

A helyi kulturális és természeti örökség bemutatását, a
hagyományok megőrzését szolgáló fejlesztések (tájházak, kiállító
terek kialakítása), eszközbeszerzések.
Közösségi terek kialakítása, fejlesztése, új funkciókkal való ellátása
az életminőség javítása céljából.
Civil szervezetek cél szerinti tevékenységét szolgáló
eszközbeszerzések, a szervezetnek helyet adó épület belső
felújítása, karbantartása, akadálymentesítése, eszközbeszerzések
támogatása
A falusi lakosság művelődését, szórakozását szolgáló civil közösségi
terek, parkok létrehozása, meglevők fejlesztése
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (?), fejlesztése
Útbaigazító táblák, információs táblák, térképek létrehozása
Települési fejlesztési projekteket előkészítő tanulmányok, tervek
készítése

a.
a két intézkedés közötti
lehatárolást (ha lehet ilyet képezni),
és/vagy
b. azt a hozzáadott értéket, amely a
HFS-en keresztül történő támogatással
jön létre.
Összefoglalva:
jogosultak típusa alapján:

-

Hevesi járás
Füzesabonyi járás
7.

8.

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek
Tervezett forrás

a.
az adott beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagyságát,
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önkormányzat,
önkormányzati társulás
civil szervezetek

b.

a támogatás arányát;
Hevesi járás
önkormányzat 95 %
önkormányzati társulás 95 %
civil szervezetek 95 %
Füzesabonyi járás
önkormányzat 90 %
önkormányzati társulás 90 %
civil szervezetek 90 %

c.
a projektméret korlátait;
d.
a támogatás módját
(hagyományos vagy egyszerűsített
költségelszámolás)
9.

A megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10 Kimeneti
indikátorok

a.
A támogatott
projektek száma (db)
b.
A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)
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egyszerűsített

5. INTÉZKEDÉS

1.

Intézkedés
megnevezése
Speciális cél

Értéktudatos és befogadó, együttműködő helyi társadalom megteremtése

3.

Indoklás,
alátámasztás

Az Europa 2020 stratégia megfogalmazza a társadalmi kihívások pilléreit:
Egészségügy, demográfiai változás és jólét
Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás,
tengerkutatás, tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a
biogazdaság
Biztonságos, tiszta és hatékony energia
Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés
Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok
Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak
Biztonságos társadalmak – Európa és az állampolgárok szabadságának és
biztonságának védelme

4.

A támogatható
tevékenység
területek
meghatározása

2.

Társadalmi re- integráció
- Esélyegyenlőség javítása
- Közösségépítés
- Társadalmi felelősségvállalás elősegítése
- Egészségtudat kialakítása
- Önkéntes tevékenység népszerűsítése









A lakosság felvilágosítását szolgáló programok, rendezvény
sorozatok, kiadványok
Az egészséges testmozgás koncepcióján alapuló rendszeres
testmozgás programok, rendezvények
Hátrányos helyzetű, védelemre szoruló célcsoportok társadalmi
beilleszkedését elősegítő komplex programok, rendezvények,
konferenciák
Kulturális, hagyományőrző, értékteremtő, a történelmi múltat
feldolgozó rendezvények, rendezvény sorozatok, kiadványok
Térségi együttműködést megvalósító programok, rendezvények
Civil szervezetek társadalmi felelősségvállalását erősítő, közösség
építő programok, rendezvények
Civil szervezetek társadalmi szerepvállalását elősegítő programok,
rendezvények.

.

5.

Kiegészítő jelleg,
lehatárolás

a.
a két intézkedés közötti
lehatárolást (ha lehet ilyet képezni),
és/vagy
b. azt a hozzáadott értéket, amely a
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6.

A jogosultak köre

HFS-en keresztül történő
támogatással jön létre.
Összefoglalva:
jogosultak típusa alapján:

-

önkormányzat,
önkormányzati társulás
civil szervezetek
egyházi szervezetek

Hevesi járás
Füzesabonyi járás
7.

A kiválasztási
kritériumok,
alapelvek

8.

Tervezett forrás

a.
az adott beavatkozási
területre/intézkedésre allokált forrás
(összes közpénz: EU és nemzeti
tárfinanszírozás) nagyságát,
b.
a támogatás arányát;

Hevesi járás
önkormányzat 95 %
önkormányzati társulás 95 %
civil szervezetek 95 %
egyházi szervezetek 95 %
Füzesabonyi járás
önkormányzat 90 %
önkormányzati társulás 90 %
civil szervezetek 90 %
egyházi szervezetek 90 %

c.
a projektméret korlátait;
d.
a támogatás módját
(hagyományos vagy egyszerűsített
költségelszámolás)
A megvalósítás
tervezett
időintervalluma
10 Kimeneti
indikátorok

egyszerűsített

9.

a.
A támogatott
projektek száma (db)
b.
A támogatott
kedvezményezettek száma
típus alapján megbontva
(vállalkozás, önkormányzat,
civil szervezet) (db)
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mikrovállalkozások
egyéni vállalkozók
magánszemélyek

