Tervezett LEADER pályázati
lehetőségek a Szinergia Egyesület
akcióterületén
Völgyi Tamás
titkár

Szentlőrinc, 2017.08.11.

Szinergia Egyesület mint LEADER
HACS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UMVP – Darányi Ignácz Terv
LEADER HACS
Szentlőrinci és Szigetvári (kistérség) járás
65 települése
terület: 899 km2, népesség: 29 174 fő
tagok: alakuláskor 132, jelenleg 140 tag
köz: 65 db 45%
üzleti: 16 db 8%
civil: 59 db 42%
közhasznú nonprofit jogi személyiségű
szervezet:
• (bejegyezve 2008.07.11-en)
• 11 tagú elnökség, 3 tagú FB
• 4 fős munkaszervezet

LEADER
• Kisléptékű fejlesztési források, melyek más
pályázati forrásból nem támogathatók
• Alapja a Helyi Fejlesztési Stratégia
• A tervezési és döntési feladatokat a Helyi
Akciócsoport látja el

Leader pályázati lehetőségek
2017.
Szinergia Egyesület

Célterület
megnevezése

1. Helyi termékek
előállításának és piacra
jutásának támogatása




Pályázók köre


Keretösszeg

Mikrovállalkozás
Őstermelő,
Önálló
tevékenységet
végző
magánszemély
Természetes
személy
112 920 000 Ft

Minimális támogatási
összeg

300 000 Ft

Maximális támogatási
összeg

3 000 000 Ft

Támogatási intenzitás

60 % és 70 %

1. Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása
A helyi termékek előállítói számára a technikai és a termeléshez szükséges infrastrukturális
adottságok létrehozására, valamint az ezekhez kapcsolódóan új építmény, épület építése,
felújítása, bővítése, korszerűsítése, a magas minőségű és feldolgozottsági fokú termékek
előállítását szolgáló eszközbeszerzésekre, valamint ehhez kapcsolódó marketing végzéshez.
•

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.
• 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 kulturális elemeket felhasználó termék.
- Kézműves termék: helyi alapanyagokból, vagy jelentős helyi élőmunka ráfordítással készülő
termék.

Célterület
megnevezése

Pályázók köre

Keretösszeg

2. Önkormányzatok és
szociális szövetkezetek
gazdaságfejlesztő
hatású helyitermékelőállításának és piacra
jutásának támogatása

Települési
önkormányzatok

Szociális
szövetkezetek

Nonprofit
szervezetek
(kizárólag
konzorciumi
partnerként)
108 430 000 Ft

Minimális támogatási
összeg

1 000 000 Ft

Maximális támogatási
összeg

2 000 000 Ft

Támogatási intenzitás

60 % és 70 %

2. Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő
hatású helyitermék-előállításának és piacra jutásának támogatása
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.
•

Jogosultsági feltételek: a Szinergia Egyesület tervezési területén székhellyel
rendelkező települési önkormányzat, szociális szövetkezet.
• Alapvető kritériumok: kizárólag közösségi termékelőállítást, feldolgozást és piacrajuttatását szolgáló tevékenységek támogathatók.
• 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 értékteremtő munka lehetőségének biztosításával.
• Támogatható tevékenységek: zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, állati és
növényi eredetű élelmiszer, vagy alapanyag előállítás, gyógy- és fűszernövény
termelés, növényi termények előállítása, feldolgozása.

3. Mikrovállalkozások
multiplikátor
támogatása

Célterület
megnevezése

Pályázók köre

Keretösszeg



Mikrovállalkozások

95 760 000 Ft

Minimális támogatási
összeg

300 000 Ft

Maximális támogatási
összeg

2 000 000 Ft

Támogatási intenzitás

60 % és 70 %

3. Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása
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.
•

•

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.

• 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.

4. A Zrínyi Zöldút és
Mária Út
megvalósításához
kapcsolódó
összefogások
kialakítása

Célterület
megnevezése


Pályázók köre

Keretösszeg
Minimális támogatási
összeg

Non-profit
szervezetek

13 680 000 Ft
2 000 000 Ft

Maximális támogatási
összeg
5 000 000 Ft
Támogatási intenzitás

85 és 90 %

4. A Zrínyi Zöldút és Mária Út megvalósításához kapcsolódó
összefogások kialakítása
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.
•

Jogosultsági feltételek: a Szentlőrinci és Szigetvári Járások területén székhellyel rendelkező nonprofit
szervezet.
• Alapvető kritériumok: helyi TDM támogató nyilatkozata
• 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 Kárpát-medence Mária kegyhelyeit köti össze, világnézeti-,
nemzetiségi-, kulturális hovatartozástól függetlenül hívja mindazokat,akik megakarják ismerni a Kárpátmedence népei, azok keresztény hagyományait, csodaszép tájait és kíváncsiak az itt élők kultúrájára,
vendégszeretetére.

Célterület
megnevezése

Pályázók köre

Keretösszeg

5. Tematikus
rendezvények
támogatása

•Nonprofit
szervezetek
•Települési
önkormányzatok
27 350 000 Ft

Minimális
támogatási összeg

96 000 Ft

Maximális
támogatási összeg

1 000 000 Ft

Támogatási
intenzitás

85 és 90 %

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

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.

• Fogalommagyarázat:
- Közösségfejlesztő akció: olyan rendezvény amely a helyi
(település)társadalmi összetartó erejét, identitástudatát fejleszti.
- Tematikus rendezvény: egy meghatározott téma köré épülő rendezvény.

közösség

6. Helyi identitást
fejlesztő előadások
támogatása

Célterület
megnevezése

Pályázók köre





Keretösszeg

Nonprofit
szervezetek
Nemzetiségi
önkormányzatok,
Települési
önkormányzatok
27 370 000 Ft

Minimális támogatási
összeg

400 000 Ft

Maximális támogatási
összeg

800 000 Ft

Támogatási intenzitás

85 és 90 %

6. Helyi identitást fejlesztő előadások támogatása
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.
•

Jogosultsági feltételek: a Szentlőrinci és Szigetvári Járások területén székhellyel
rendelkező nonprofit szervezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat.

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.

Célterület
megnevezése

Pályázók köre

Keretösszeg

7. Generációkon
átívelő
kezdeményezések
támogatása
• Nonprofit
szervezetek
•Települési
önkormányzatok
•Nemzetiségi
önkormányzatok
•Egyházak
27 370 000 Ft

Minimális
támogatási összeg

250 000 Ft

Maximális
támogatási összeg

500 000 Ft

Támogatási
intenzitás

85 és 90 %

7. Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása
Az intézkedés támogatja a fiatalok és időskorúak közösségi
csoportjainak működéséhez szükséges eszközök beszerzését, melyek
tartósan szolgálják tevékenységük ellátását. Közösségi utazások
megvalósításához
kapcsolódó
szolgáltatások,
csoportos
tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzését.
• 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.
• Fogalommagyarázat:
- Helyi sajátosságok: térségi, vagy települési értékek, hagyományok,
melyeknek megismertetése elősegíti a helyi identitástudat kialakítását,
fejlesztését.

EMVA III. és IV. tengelyének
forráslekötése összesen
TK1

TK2

TK3-TK4

TK5

Összesen

III. Tengely
GF

504 993 624

242 894 440

199 468 872

359 906 489

1 307 263 425

III. Tengely
SZF

330 844
763

174 278 464

332 870 568

0

834 993 795

IV. Tengely
GF

3 928 120

40 286 363

373 052 203

0

417 266 696

IV. Tengely
SZF

20 955 116 45 571 631

156 381 491

0

222 908 238

Összesen

860 721
623

1 061 773
134

317 142 106

2 782 432 154

503 030 898

Szinergia Egyesület HFS-ének
fő célkitűzései 2017 évben
• A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló versenyképes helyi
gazdaság megerősítése.
• Térségi szereplők közötti együttműködések hálózatosodások
kialakulásának elősegítése, a helyi gazdaság megerősítésén a
vállalkozói a civil és az önkormányzati szféra élet- és
versenyképességének javításán, kapcsolatrendszerének fejlesztésén
keresztül.
• A fenntartható környezet és tájhasználat megteremtésének támogatása a
megújuló energiaforrások felhasználásának növelésén keresztül
• Helyi identitás megőrzése az közösségi színterek felszerelésén és
tartalommal való megtöltésén, a kisebbségi tradíciók, természeti,
kulturális és gazdasági értékek megőrzésén és bemutathatóságának
fejlesztésén, tematikus rendezvények, képzések és táborok
megszervezésén keresztül.
• Térségi, LEADER térségek közötti és határokon átívelő gazdasági,
kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok kialakítása.

Helyi termék előállítást támogató szakmai
tevékenységünk
•
•
•
•

Helyi termék szakmai munkatárs alkalmazása
Termelői adatbázis kiépítése
Honlapunkon kiemelt megjelenési lehetőség
Rendezvényeken történő megjelenési lehetőségek
koordinálása
• Hatósági szabályzókkal kapcsolatos tájékoztatás
• Tájékoztatók, előadások szervezése
• Bemutatókon, kiállításokon, vásárokon közös
megjelenés szervezése

Köszönöm Figyelmüket!
• Völgyi Tamás titkár
Szinergia Egyesület
7900 Szigetvár, Deák Ferenc Tér 16.
E-mail: szinergialeader@gmail.com
Tel: 06-73/312-511

