
Észak-Borsodi LEADER Unió 
Helyi Közösség Egyesület

VP6-19.2.1.-30-8-21 Közösségi célú fejlesztések 
támogatása



Elérhetőségeink

•E-mail cím: eszakborsod@gmail.com

•Honlap: http://eblu-leader.info

•Telefonszám: 48/473-172, 30/380-9495

mailto:eszakborsod@gmail.com
http://eblu-leader.info/




Támogatást igénylők köre

• Egyéb egyesület (529)

• Polgárőr egyesület (526)

• Közalapítvány (561)

• Egyéb alapítvány (569)

• Helyi önkormányzat (321)

• Sportegyesület (521)



További feltételek

• A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell székhellyel és/vagy 
telephellyel a jelen helyi felhívás 3.6.1 pontjában felsorolt települések 
valamelyikén a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napja.

• Egy szervezet csak egy támogatási kérelemre kaphat támogatást.

• Ha már van LEADER nyertes támogatási kérelme, úgy csak abban az 
esetben lehet támogatási kérelmet benyújtani, amennyiben a másik 
projekt esetében legalább egy kifizetési kérelmet már benyújtott, vagy 
a támogatásról írásban lemondott.



Regisztráció szükséges – mvh.allamkincstar.gov.hu







Kérdés regisztrációval kapcsolatban

•Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal

•(46) 814-900

•h, k, cs: 9:00-12:00, 13:00-16:00
sz, p: 9:00-12:00



Támogatható tevékenységek
• Önállóan támogatható:

➢Eszköz- és/vagy gépbeszerzés;

➢Marketing tevékenység;

➢Közösségi célú területek, épületek, építmények fejlesztése;

➢Közösségi rendezvény/rendezvénysorozat megtartása.

• Önállóan nem támogatható:

➢Infrastruktúra-fejlesztés;

➢Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;

➢Projektarányos akadálymentesítés.



Minden tevékenység esetében kötelező 
csatolni:

• 1. számú melléklet, Projektterv című dokumentum;

• önkormányzat esetén az érintett önkormányzat képviselő-
testületének a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles 
kivonata, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a 
fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;

• támogatást igénylő nyilatkozata az önerő rendelkezésre állásáról;

• a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy az ÁÚF 10. pontjában 
leírtakon kívül egyéb módon (hirdetés, szórólap, médiamegjelenés) is 
tájékoztatja a fejlesztésről az érintett lakosságot.



Támogatható tevékenységek

• Eszköz- és/vagy gépbeszerzés –

A település, térség közösségi életének erősítését, a lakosság 
komfortérzetének és a térség népességmegtartó képességének 
növelését szolgáló eszköz és/vagy gép beszerzése és beépítése -például 
tájkarbantartást, településképet szolgáló eszközök, gépek, 
környezetvédelmi szempontból fontos eszközök, ide értve erő- és 
munkagép beszerzése, civil szervezetek tevékenységét elősegítő 
eszközök, gépek stb. beszerzése, a helyi identitástudatot erősítő 
fejlesztések megvalósítása



Eszköz- és/vagy gépbeszerzés –
• Használt eszköz beszerzése nem támogatható;

• 3 árajánlat benyújtása szükséges, egymástól gazdaságilag független 
árajánlat adótól.

• Az árajánlatoknak tartalmazniuk kell az ajánlat kérő és adó adatait 
(pontos név, cím és adószám), a kiállítás dátumát, az érvényességi 
időt, az ajánlat tárgyának pontos nettó és bruttó összegét, 
mennyiségét, egységárát és a műszaki adatait.

• Érdemes ellenőrizni, hogy az ajánlat kiállítójának valóban van olyan 
tevékenysége, amely feljogosítja, hogy kiállítsa az ajánlatot: 
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/tevekenysegekl
ekerdezes







Marketing tevékenység

• A civil szervezet tevékenységét bemutató, vagy a település, térség 
történetéhez, kulturális, természeti vagy épített örökségéhez 
kapcsolódó elektronikus, vagy papír alapú kiadvány elkészítése, 
beszerzése. A települést, térséget bemutató imázsfilm készítése, 
készíttetése, egyéb arculatkialakítási fejlesztés, egyéb marketing 
tevékenység (például rendezvény(ek) promóciója, szórólapok, molinó, 
hirdetések).

• Szintén 3 db árajánlat benyújtása szükséges a fentiek szerint.

• Maximális támogatási összeg 4 000 000 forint.



Közösségi célú területek, épületek,
építmények fejlesztése
• A település lakosságának komfortérzetét, a településkép előnyösebbé 

tételét szolgáló fejlesztések, például játszótér kialakítása, felújítása, 
parkok kialakítása, felújítása, pihenőpadok, tájékoztató táblák, 
hulladékgyűjtő edények kihelyezése, parkolók kialakítása, épület 
felújítása, bővítése stb. Továbbá civil szervezetek tevékenységét 
szolgáló épületek, építmények felújítása, bővítése.



Mellékelni kell:
• Amennyiben releváns, a támogatást igénylő az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak 

megfelelően köteles igazolni a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges 
ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat;

• a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés 
településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 
napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat, vagy elektronikus 
térképmásolat;

• Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez 
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a 
hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben 
szereplő tervező által készített -építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

• Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a támogatást igénylő 
nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az adott építési tevékenység nem engedélyköteles, 
valamint csatolni szükséges a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői 
névjegyzékben szereplő tervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentációt.



Játszótéri elemek beszerzése, telepítése esetén a kedvezményezett 

köteles az utolsó kifizetési igénylés benyújtásakor a játszótéri 

eszközök

biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a 

szerinti megfelelőségi tanúsítványokat, valamint a használatbavétel

engedélyezését igazoló, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7. §-ában
meghatározottak szerint kiállított ellenőrzési jegyzőkönyvet mellékelni.



Közösségi rendezvény/rendezvénysorozat
megtartása

• A térség közösségi életének érdekében, a hagyományőrzés, a helyi 
identitástudat megerősítéséért szervezett és megvalósított 
rendezvény, rendezvénysorozat támogatása.

• Valamennyi költség támogatható, ami szükséges a rendezvény 
lebonyolításához – például fellépők étkeztetés, hangosítás.

• Ezekről szintén 3 db árajánlat szükséges.

• Továbbá mellékelni kell a program tervezetét.

• Összesen 4 000 000 forint támogatás igényelhető.



Támogatási összegek

• Egy támogatási kérelem esetében minimum

500 000 Ft,

maximum

20 000 000 forint támogatás igényelhető



A benyújtás menete

• A felhívások keretében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton 
lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. 

• Az elektronikus benyújtásból fakadóan kérelmet csak azok az ügyfelek 
tudnak benyújtani: 

• – akiket a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: Kincstár) vezetett 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már 
nyilvántartásba vettek (Ügyfél-azonosítóval rendelkeznek). 

• – akik rendelkeznek Ügyfélkapus hozzáféréssel (az ügyfélkapuról 
további információt https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ weboldalon 
talál). 



A benyújtás menete

• https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/














Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Balázs Anikó

Munkaszervezet vezető

2021. Június 29.


