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HÍRLEVÉL
Tisztelt Cím!
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tájékoztatja Önt az aktuális pályázati lehetőségek
részletes feltételeiről:

Falumegújítás és –fejlesztés
Jogszabályi helyek
Az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
a
falumegújításra
és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
156/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
Támogatást vehet igénybe
települési önkormányzat
települési kisebbségi önkormányzat
önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja
nonprofit szervezet, valamint
egyház
A támogatás tárgya
1. célterület
Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró
épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén
belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, átalakítása, új épületrész kialakítása.
2. célterület
A település környezetét és megjelenését javító fejlesztések.
3. célterület
Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása
céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő
megfeleltetése.
4. célterület
Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők korszerűsítése, a játszótéri
eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően.
5. célterület
Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya,
gördeszka pálya kialakítása, fejlesztése, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek
kialakítása, felújítása.
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A támogatás mértéke
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható
kiadás.
Amennyiben a beruházás a 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke
az összes elszámolható kiadás 80%-a, a hátrányos helyzetű területen megvalósuló ilyen
irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85%-a.
Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény
tulajdonosa természetes személy, az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás
mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Természetes személy tulajdonában álló
ingatlan belső felújítása csak abban az esetben támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen
nem az adott épületben, épületrészben lakik.
Igényelhető legmagasabb támogatási összeg
1. célterület: 20 000 000 Ft
2. célterület: 15 000 000 Ft
3. célterület: 15 000 000 Ft
4. célterület: 5 000 000 Ft
5. célterület: 10 000 000 Ft
Egy ügyfél által igényelhető legmagasabb támogatási összeg, több célterület esetén, összesen
35 000 000 Ft lehet.

Vidéki örökség megőrzése
Jogszabályi helyek
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet
155/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
Támogatást vehet igénybe
települési önkormányzat
települési kisebbségi önkormányzat
önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja
nonprofit szervezet, valamint
egyház
A támogatás tárgya
1. célterület
Helyi vagy országos védelem alatt álló építményt, építményrészt érintő fejlesztések.
2. célterület
A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása,
kialakítása.
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3. célterület
Helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések
megvalósítása.
4. célterület
Építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére
irányuló értékvizsgálat elvégzése, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok
elkészítését.
A támogatás mértéke
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható
kiadás.
Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény,
ingatlan tulajdonosa természetes személy, az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a
támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.
Igényelhető legmagasabb támogatási összeg
1. célterület: 20 000 000 Ft
2. célterület: 10 000 000 Ft
3. célterület: 5 000 000 Ft
4. célterület: 5 000 000 Ft
Egy ügyfél által igényelhető legmagasabb támogatási összeg, több célterület esetén, összesen
35 000 000 Ft lehet.
A támogatási kérelmeket postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani a
beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához (5130 Jászapáti, Tompa
Mihály utca 2.).

A további információkért és a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban keresse egyesületünk
munkaszervezetét az alábbi elérhetőségeken:
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.
Tel/Fax: 06-57/443-570
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
Web: www.jkhk.hu

Ügyfélfogadás:
H:800–1200; 1300–1900
K-P: 800–1200; 1300–1700

Jászapáti, 2012. október 16.
Tisztelettel:
JKHK Egyesülete
munkaszervezete

