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Tisztelt Képviselı-testület!
A Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásokra
várhatóan pályázati felhívás jelenik meg.
A IV. intézkedéscsoportban a LEADER program Helyi Akció Csoportja (Maros-völgyi
LEADER Egyesület) által megfogalmazott célok között szerepel
1. Kulturális, sport és szabadidıs célú terek kialakítása és fejlesztése
Támogatás vehetı igénybe: sportolási és kulturális célú közösségi terek kialakítására,
felújítására. A sportpályák infrastrukturális fejlesztésére és a kapcsolódó
eszközbeszerzésre. Olyan sportolási, szabadidıs terek kialakítására, melyek mind a
fiatal és mind az idısebb generáció számára biztosítják a sportolás lehetıségét.
Öltözık felújítására és építésére, sportlétesítmények felújítására, lelátók építésére,
vagyonvédelmi eszközök alkalmazására épületek és pályák külsı és belsı felújítására,
eszközbeszerzésre, kapcsolódó zöld felület felújítására, újra füvesítésre.
Keretösszeg: 40.000.000,- Ft.
Az igénybe vehetı támogatás: 600.000,- Ft-tól 8.000.000,- Ft-ig.
Az intenzitás az önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezetek és
egyházak számára is 100 %.
2. Szabadtéri rendezvények feltételeit biztosító fejlesztések
Támogatás vehetı igénybe: a közösségi programok megtartására alkalmas szabadtéri
helyek kialakítására, felújítására, fejlesztésére és az ehhez kapcsolódó tárgyi
eszközbeszerzésre, mobil és épített színpadra, hang és fénytechnikára, mobil és épített
toalettre, padokra, székekre, asztalokra, sátrakra, mobil faházakra, vonalas
létesítményekre, tereprendezésre, akadálymentesítésre.
Keretösszeg: 5.000.000,- Ft.
Az igénybe vehetı támogatás: 600.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig.
Az intenzitás az önkormányzat, önkormányzati társulás, non-profit szervezetek és
egyházak számára is 100 %.
3. Civil szervezetek, non-profit gazdasági társaságok és egyházak eszközbeszerzése
Támogatás vehetı igénybe: a közösségi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó
feltételek megteremtéséhez, kialakításához, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez,
vagyonvédelmi eszközök, megújuló energiaforrást felhasználó gépek beépítésére,

valamint civil szervezetek olyan tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzéseire,
amelyek az alapító okiratukban megtalálhatóak és az 1997. évi CLVI. törvény 26 § c,
pontja alapján közhasznú tevékenységnek minısül.
Keretösszeg: 5.000.000,- Ft.
Az igénybe vehetı támogatás: 600.000,- Ft-tól 3.000.000,- Ft-ig.
Az intenzitás a non-profit szervezetek és egyházak számára 100 %.
4. Marketing és e-marketing tevékenységek és kapcsolódó eszközbeszerzéseinek
támogatása vállalkozások részére
Támogatás vehetı igénybe: a Maros-völgyi LEADER Egyesület tervezési területéhez
tartozó vállalkozások marketing tevékenységének támogatására, vállalkozások
tevékenységét, termékeiket részletesen bemutató marketing eszközök, kiadványok,
szóróanyagok, brosúrák, vállalkozói honlapok létrehozására és a kapcsolódó
eszközbeszerzésekre, laptop, projektor, kivetítı vászon, roll-up, pop-up, molino
beszerzésére, valamint kiállítások részvételi költségeire (kiállítói költségek).
Keretösszeg: 14.000.000,- Ft.
Az igénybe vehetı támogatás: 600.000,- Ft-tól 2.000.000,- Ft-ig.
Az intenzitás mikro-kis-közép vállalkozás és egyéni vállalkozó számára 60 %.
5. Helyi és helyben elıállított termékek feldolgozóiparának fejlesztése
Támogatás vehetı igénybe: helyben elıállított termékek megtermelésére,
feldolgozására és a termékek piacra jutásának elısegítésére és a kapcsolódó
székhely/telephelyek fejlesztésére, korszerősítésére és eszközbeszerzésekre és a
fejlesztéshez kapcsolódó marketing költségekre.
Keretösszeg: 35.000.000,- Ft.
Az igénybe vehetı támogatás: 600.000,- Ft-tól 10.000.000,- Ft-ig.
Az intenzitás mikro-kis-közép vállalkozás, egyéni vállalkozó, ıstermelı,
magánszemély számára 60 %.
6. Lovas turisztikai rendezvények támogatása
Támogatás vehetı igénybe: lovas turisztikai rendezvény: olyan lovas sporttal
kapcsolatos programok, események, melyek egy meghatározott helyen és idıben,
meghatározott céllal valósulnak meg, egységes és összehangolt szervezésben - ide
értve az infrastrukturális feltételek megteremtését is – biztosítva a résztvevıkrıl való
teljes körő gondoskodást.
Keretösszeg: 8.000.000,- Ft.
Az igénybe vehetı támogatás: 2.000.000,- Ft-tól 8.000.000,- Ft-ig.
Az intenzitás önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %, mikro-kis-közép
vállalkozás és egyéni vállalkozó számára 60 %.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjen.
Kiszombor, 2011. június 23.
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