Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő
Egyesület
LEADER HACS

Besnyő, Beloiannisz, Pusztaszabolcs, Iváncsa, Szabadegyháza, Perkáta, Adony, Kulcs,
Rácalmás, Nagyvenyim, Hantos, Mezőfalva, Nagykarácsony, Baracs, Kisapostag,
Daruszentmiklós, Előszállás

A gazdasági aktivitás javítása a térségi termékskála
fejlesztése érdekében
VP6-19.2.1.-63-1-17
Támogatható tevékenységek (épületek külső-belső felújítása, bővítése, újak kialakítása,
energetikai modernizálása, akadálymentesítése)


Térségi kereskedelmi, szolgáltató és egyéb termelő vállalkozások fejlesztése.



Helyi termékek előállításához szükséges infrastrukturális feltételek fejlesztés.



Annex I és Non Annex termékek és szolgáltatások fejlesztése.



Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások, valamint egyéb szálláshely típusok fejlesztés.



Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok, bevezetése. Vállalatirányítási
rendszerek bevezetése.



Tevékenységi kör(ök)höz kapcsolódó eszközök és/vagy gépek beszerzése.

Pályázók köre: egyéni vállalkozók, mikrovállakozások, őstermelők, nonprofit kft
Támogatás intenzitása: 75 %
Minimálisan igényelhető támogatási összeg: 500.000,- Ft
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 6.000.000,- Ft

Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép
kialakítása
VP6-19.2.1.-63-2-17
Támogatható tevékenységek (épületek, építmények külső-belső felújítása, bővítése, energetikai
modernizálása, akadálymentesítése)


Meglévő sport és rekreációs területek, épületek, építmények felújítása, korszerűsítése,
bővítése, modernizálása.



Parkok, sétautak, sétányok, tanösvények, zöldfelületek kialakítása.



Játszótér, felnőtt játszótér felújítása vagy új építése.



Ivókút, utcabútorok kihelyezése.



A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszínek felületkezelését szolgáló eszközök, illetve
gépek beszerzése.

Pályázók köre: önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyházi
jogi személyek, nonprofit kft
Támogatás intenzitása: 100 %
Minimálisan igényelhető támogatási összeg: 500.000,- Ft
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 10.000.000,- Ft

A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a
vidéki települések lakói számára
VP6-19.2.1.-63-3-17
Támogatható tevékenységek (épületek, építmények külső-belső felújítása, bővítése, újak
kialakítása, energetikai modernizálása, akadálymentesítése)


Kulturális, szociális, hagyományőrző,
intézmények fejlesztése.

szabadidős

és

egyházi

szolgáltatásokat

nyújtó



Szabadtéri és egyéb kültéri, parki épületek, építmények, épített színpadok fejlesztése.



Kulturális, szociális, hagyományőrző, egyházi és szabadidős szolgáltatásokhoz kapcsolódó,
valamint a szabadtéri és fedett épületekben / építményekben megvalósuló tevékenységekhez
kapcsolódó eszközök- és/vagy gépek.

Pályázók köre: önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyházi
jogi személyek, nonprofit kft
Támogatás intenzitása: 80 %
Minimálisan igényelhető támogatási összeg: 500.000,- Ft
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 10.000.000,- Ft

A helyi együttműködések támogatása, a térségi szintű
identitás tudat megőrzése a közösségi értékek
megerősítéséért
VP6-19.2.1.-63-4-17
Támogatható tevékenységek


Kulturális, szabadidős, sport, egyházi hitéleti, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, kiállítások,
szakmai és közösségi fórumok, felvilágosító, prevenciós, társadalmi befogadást erősítő rendezvények.



Kulturális, szabadidős, sport, egyházi hitéleti tevékenységhez kapcsolódó táborok szervezése.



Rendezvény, tábor, kiállítás, fórum, szakmai nap lebonyolításához közvetlenül kapcsolódó eszköz, gép,
illetve berendezési tárgy beszerzése.



Rendezvény, tábor, kiállítás, fórum, szakmai nap lebonyolításához közvetlenül kapcsolódó épület felújítása,
korszerűsítése, új építése, építmény kialakítása, kihelyezése.



Helyi értékek (épített, természeti, egyéb) bemutatását célzó, illetve helytörténeti kiadványok,
kalendáriumok megjelentetésének támogatása.

Pályázók köre: önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek,
nonprofit kft
Támogatás intenzitása: 80 %
Minimálisan igényelhető támogatási összeg: 250.000,- Ft
Maximálisan igényelhető támogatási összeg: 5.000.000,- Ft

Általános információk

Pályázati felhívások megjelenése (legkésőbb): 2017. október 31.
Pályázat benyújtási időszak (tervezet): 2017. november 20. – 2018. január 12.
(jelentős túligény esetén felfüggesztés lehetősége)
Pályázatok benyújtása: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
Ügyfél-nyilvántartási rendszerbe regisztráció szükséges hozzá
Benyújtott pályázatok hiánypótlására egyszer lesz lehetőség (kivéve: értékelést
érintő szempontok, ebben az esetben nincs lehetőség hiánypótlásra)
Megvalósítás időtartama: 24 hónap
Előleg igénylés lehetősége: 50 %

Elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati iroda:
Dunaújváros, Magyar út 106/b.
6. szint 608. iroda
Telefon / fax: 25/510-755
E-mail: info@mezofoldihid.hu
www.mezofoldihid.hu

