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Pályázati lehetőségek 



Helyi termék előállításának, 
fejlesztésének támogatása 

•  - Helyi termék: a LEADER HACS illetékességi 
területén honos, vagy ott megtermelt, 
előállított termék, vagy a LEADER HACS által 
helyi termékként meghatározott hagyományos 
termék. 

•  - Helyi termék előállításához, illetve 
értékesítéséhez szükséges fejlesztések 
támogatása. 

• 500 000 Ft – 30 000 000 Ft 

 



Helyi termék előállításának, 
fejlesztésének támogatása 

• Elszámolható költségfajták: 

1. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége; 

2. közbeszerzési eljárások során felmerült költségek; 

3. terület előkészítés; 

4. építéshez, felújításhoz kapcsolódó költségek; 

5. eszközbeszerzés; 

6. műszaki ellenőri szolgáltatás költsége; 

7. egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége; 

8. marketing költségek; 

9. kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei; 

10. minőségbiztosítás költségei. 

 



A térség idegenforgalmi 
sajátosságaira épülő turisztikai 

szolgáltatásfejlesztés 
 

• - Olyan projektek megvalósulása, amelyek a 
térség adottságaira épülő új turisztikai 
szolgáltatás bevezetését célozzák, vagy már 
működő szolgáltatást fejlesztenek tovább. 

• 500 000 Ft – 25 000 000 Ft 

 



A térség idegenforgalmi 
sajátosságaira épülő turisztikai 

szolgáltatásfejlesztés 
• Elszámolható költségtípusok: 

1. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége; 

2. terület előkészítés; 

3. építéshez, felújításhoz kapcsolódó költségek; 

4. eszközbeszerzés; 

5. a projekthez kapcsolódó marketing szolgáltatás vásárlása; 

6. műszaki ellenőri szolgáltatás költsége; 

7. egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége; 

8. kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei; 

9. immateriális javak beszerzése; 

10. egyéb projektmenedzsment költség. 

 



A közösségi összetartozást erősítő, 
hagyományőrző, illetve 

hagyományosan megtartott 
rendezvények, programok szervezése 

• Olyan rendezvények szervezése és 
lebonyolítása, amely a helyi szereplők 
együttműködésén alapul, és hozzájárul a 
közösségi élet erősítéséhez. 

• 300 000 forint – 5 000 000 forint 

 



A közösségi összetartozást erősítő, 
hagyományőrző, illetve hagyományosan 

megtartott rendezvények, programok 
szervezése 

Elszámolható költségek: 

• a rendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzés 
– max. 20%; 

• rendezvényhez kapcsolódó infrastruktúra; 

• a rendezvény egyéb költségei. 

 



Mikrovállalkozások támogatása  
 

A térségben székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező 
mikrovállalkozások támogatása – 

- 300 000 Ft – 5 000 000 Ft 
Elszámolható költségek: 
• építéshez, felújításhoz kapcsolódó költségek; 
• előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok 

költsége; 
• eszközbeszerzés; 
• egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége; 
• kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei; 
• műszaki ellenőri szolgáltatás költsége. 

 



Civil szervezetek közösségi célú 
fejlesztése 

 

• A térség közösségi életének megerősítése, a 
hagyományok és a kulturális örökség 
megőrzése, átadása  

• 300 000 Ft – 2 000 000 Ft 



Civil szervezetek közösségi célú 
fejlesztése 

• Elszámolható költségnemek: 

1. építéshez, felújításhoz kapcsolódó költségek; 

2. eszközbeszerzés; 

3. marketing költségek; 

4. immateriális javak beszerzése; 

5. kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának 

költségei; 

6. egyéb projektmenedzsment költség. 

 



A szegénység enyhítését célzó, a 
felzárkózást és befogadást segítő 

projektek megvalósítása 
 • Olyan táborok, foglalkozások és képzések 

szervezése, amelyek elősegítik a társadalmi 
kirekesztődéssel és az újratermelődő 
szegénységgel fenyegetett csoportok, 
kiemelten a gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját. 

• 300 000 Ft – 3 000 000 Ft 



A szegénység enyhítését célzó, a 
felzárkózást és befogadást segítő 

projektek megvalósítása 
Elszámolható költségnemek: 

• a táborok, foglalkozások és képzések 
szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó 
költségek egyszerűsített elszámolásban.  

 



Elérhetőségek 

• E-mail: eszakborsod@gmail.com 

• Telefonszám: 48/473-172, 0630/380-9495 

• Honlap: http://eblu-leader.info/ 
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