Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
2473 Vál, Vajda J. u. 2., tel/fax: 22/243-124

LEADER Intézkedési Terv
Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében
1. Számú intézkedés
1.1. HVS intézkedés megnevezése

Helyi termékek, helyi szolgáltatások fejlesztése,
értékesítési lehetőségeinek javítása

1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A Völgy Vidék helyi adottságaira építő vállalkozások
fejlesztése

1.3. HVS intézkedés leírása

Helyi termékek, szolgáltatások fejlesztéséhez,
értékesítése javításához kapcsolódó építés,
gépbeszerzés, eszközbeszerzés, rendezvény
előkészítése és megvalósítása, képzés előkészítése és
megvalósítása, tanulmánykészítés, marketing és az
előzőekbe nem sorolható egyéb tevékenység
támogatható. Kizárólag együttműködésben
végrehajtott, marketing tevékenységet is tartalmazó
projektek támogathatók.

1.4. Támogatási kritériumok
Részvétel a VVK munkaszervezete által szervezett személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen az
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal.
A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT ÚMVP és a VVK arculati elemek
alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése
viszontközlésre a VVK számára.
A projekt megvalósításában részt vesz legalább egy helyi (Völgy Vidék térségi) vállalkozó, vagy megfelelően
indokolja, hogy ez miért nem megoldható.
Társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból fenntartható és költséghatékony projektek támogathatók.
Valamely Völgy Vidék térségi szereplővel (vállalkozással, civil szervezettel vagy önkormányzattal) való
együttműködés, amely a megvalósításra vonatkozó együttműködés esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig, működtetés esetén legalább a működtetési és fenntartási időszak végéig tart.
A projekt részeként marketing tevékenység is elszámolásra kerül.
Rendezvény, képzés esetén terembérlet, helyszínbérlet, eszközbérlet maximum a rendezvényre, képzésre
fordítandó támogatási összeg 5%-ig támogatható.
1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:
200.000 Ft
Maximum támogatási összeg:
30.000.000 Ft
1.7. Ügyfélkör
mikro-, kis- és középvállalkozások
természetes személyek
1.8. Támogatható települések köre

Alcsútdoboz, Baracska, Csabdi, Ercsi, Etyek, Felcsút,
Gyúró, Kajászó, Lovasberény, Mány, Martonvásár,
Óbarok, Ráckeresztúr, Tordas, Tabajd, Vál, Vértesacsa
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1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok
Együttműködési megállapodás
A 2013. évi LEADER rendeletben foglaltaknak megfelelő két árajánlat
Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza
Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, a mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletnek
Építési beruházás esetén a jogerős és érvényes építési engedély, vagy az építési engedélyeztetési eljárás
megindításáról szóló nyilatkozat, nem építési engedélyköteles beruházás esetén a hatóság erről szóló
nyilatkozata
Rendezvény esetén programterv
Képzés esetén képzési tematika
Marketing tevékenység esetén marketing terv
Tanulmány esetén
‐ a tanulmány fejezeteinek tematikája
‐ a tanulmány készítőinek szakmai bemutatkozása
‐ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tanulmányhoz kapcsolódó kötelező nyilatkozatok
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2. számú intézkedés
2.1. HVS intézkedés megnevezése

Kézműves, népművészeti, nemzetiségi
hagyományokhoz, a hagyományos vidéki élet
fenntartásához kapcsolódó fejlesztések

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A Völgy Vidék örökségeinek megőrzése

2.3. HVS intézkedés leírása

Kézműves, népművészeti, nemzetiségi
hagyományokhoz, a hagyományos vidéki élet
fenntartásához kapcsolódó építés, gépbeszerzés,
eszközbeszerzés, rendezvény előkészítése és
megvalósítása, képzés előkészítése és megvalósítása,
tanulmánykészítés, marketing és az előzőekbe nem
sorolható egyéb tevékenység támogatható. Kizárólag
együttműködésben végrehajtott, marketing
tevékenységet is tartalmazó projektek támogathatók.

2.4. Támogatási kritériumok
Részvétel a VVK munkaszervezete által szervezett személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen az
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal.
A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT ÚMVP és a VVK arculati elemek
alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése
viszontközlésre a VVK számára.
A projekt megvalósításában részt vesz legalább egy helyi (Völgy Vidék térségi) vállalkozó, vagy megfelelően
indokolja, hogy ez miért nem megoldható.
Társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból fenntartható és költséghatékony projektek támogathatók.
Valamely Völgy Vidék térségi szereplővel (vállalkozással, civil szervezettel vagy önkormányzattal) való
együttműködés, amely a megvalósításra vonatkozó együttműködés esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig, működtetés esetén legalább a működtetési és fenntartási időszak végéig tart.
A projekt részeként marketing tevékenység is elszámolásra kerül.
Rendezvény, képzés esetén terembérlet, helyszínbérlet, eszközbérlet maximum a rendezvényre, képzésre
fordítandó támogatási összeg 5%-ig támogatható
Falunap nem támogatható
2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:
200.000 Ft
Maximum támogatási összeg:
30.000.000 Ft
2.7. Ügyfélkör
mikro-, kis- és középvállalkozások, természetes személyek
nonprofit szervezet, egyház
települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat
2.8. Támogatható települések köre

Alcsútdoboz, Baracska, Csabdi, Ercsi, Etyek, Felcsút,
Gyúró, Kajászó, Lovasberény, Mány, Martonvásár,
Óbarok, Ráckeresztúr, Tordas, Tabajd, Vál, Vértesacsa
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2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok
Együttműködési megállapodás
A 2013. évi LEADER rendeletben foglaltaknak megfelelő két árajánlat
Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza
Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, a mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletnek
Építési beruházás esetén a jogerős és érvényes építési engedély, vagy az építési engedélyeztetési eljárás
megindításáról szóló nyilatkozat, nem építési engedélyköteles beruházás esetén a hatóság erről szóló
nyilatkozata
Rendezvény esetén programterv
Képzés esetén képzési tematika
Marketing tevékenység esetén marketing terv
Tanulmány esetén
‐ a tanulmány fejezeteinek tematikája
‐ a tanulmány készítőinek szakmai bemutatkozása
‐ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tanulmányhoz kapcsolódó kötelező nyilatkozatok
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3. számú intézkedés
3.1. HVS intézkedés megnevezése

Kulturális, sport, tudományos, művészeti
tevékenységek, valamint az egészséges életmód és a
közbiztonság közösségi feltételeinek, tereinek
fejlesztése

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

Az életminőség fejlesztése a Völgy Vidéken

3.3. HVS intézkedés leírása

Kulturális, sport, tudományos, művészeti
tevékenységek, valamint az egészséges életmód és a
közbiztonság közösségi feltételeinek, tereinek
fejlesztéséhez kapcsolódó építés, gépbeszerzés,
eszközbeszerzés, rendezvény előkészítése és
megvalósítása, képzés előkészítése és megvalósítása,
tanulmánykészítés, marketing és az előzőekbe nem
sorolható egyéb tevékenység támogatható. Kizárólag
együttműködésben végrehajtott, marketing
tevékenységet is tartalmazó projektek támogathatók.

3.4. Támogatási kritériumok
Részvétel a VVK munkaszervezete által szervezett személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen az
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal.
A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT ÚMVP és a VVK arculati elemek
alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése
viszontközlésre a VVK számára.
A projekt megvalósításában részt vesz legalább egy helyi (Völgy Vidék térségi) vállalkozó, vagy megfelelően
indokolja, hogy ez miért nem megoldható.
Társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból fenntartható és költséghatékony projektek támogathatók.
Valamely Völgy Vidék térségi szereplővel (vállalkozással, civil szervezettel vagy önkormányzattal) való
együttműködés, amely a megvalósításra vonatkozó együttműködés esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig, működtetés esetén legalább a működtetési és fenntartási időszak végéig tart.
A projekt részeként marketing tevékenység is elszámolásra kerül.
Rendezvény, képzés esetén terembérlet, helyszínbérlet, eszközbérlet maximum a rendezvényre, képzésre
fordítandó támogatási összeg 5%-ig támogatható
Falunap nem támogatható
3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:
200.000 Ft
Maximum támogatási összeg:
40.000.000 Ft
3.7. Ügyfélkör
nonprofit szervezet, egyház
települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat
3.8. Támogatható települések köre

Alcsútdoboz, Baracska, Csabdi, Ercsi, Etyek, Felcsút,
Gyúró, Kajászó, Lovasberény, Mány, Martonvásár,
Óbarok, Ráckeresztúr, Tordas, Tabajd, Vál, Vértesacsa
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3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok
Együttműködési megállapodás
A 2013. évi LEADER rendeletben foglaltaknak megfelelő két árajánlat
Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza
Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, a mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletnek
Építési beruházás esetén a jogerős és érvényes építési engedély, vagy az építési engedélyeztetési eljárás
megindításáról szóló nyilatkozat, nem építési engedélyköteles beruházás esetén a hatóság erről szóló
nyilatkozata
Rendezvény esetén programterv
Képzés esetén képzési tematika
Marketing tevékenység esetén marketing terv
Tanulmány esetén
‐ a tanulmány fejezeteinek tematikája
‐ a tanulmány készítőinek szakmai bemutatkozása
‐ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tanulmányhoz kapcsolódó kötelező nyilatkozatok
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4. számú intézkedés
4.1. HVS intézkedés megnevezése

A Völgy Vidék térség teljes területét érintő
rendezvények, képzések szervezése, tanulmányok
készítése

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

Az életminőség fejlesztése a Völgy Vidéken

4.3. HVS intézkedés leírása

A Völgy Vidék térség teljes területét érintő
rendezvények, képzések szervezéséhez, tanulmányok
készítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés, rendezvény
előkészítése és megvalósítása, képzés előkészítése és
megvalósítása, tanulmánykészítés, marketing és az
előzőekbe nem sorolható egyéb tevékenység
támogatható. Ezek a tevékenységek mindegyik
intézkedésben elérhetők az ügyfélkör számára saját
helyi-térségi hatókörük vonatkozásában. Ugyanakkor
szükség van egy, a Völgy Vidék térség minden
településére egyöntetűen kiterjedő egységes szemléletű
megközelítés alkalmazására a közösségfejlesztés, a
közösségtudat formálása, az együvé tartozás, a
tervezés, az egységes arculat, a kommunikáció és a
marketing, valamint az identitás fejlesztése érdekében.
Erre ezen intézkedés végrehajtásán keresztül a Völgy
Vidék Közösség, mint olyan térségi vidékfejlesztési
ernyőszervezet a leginkább alkalmas, amelynek
tevékenysége mind a 17 településre kiterjed, tagságán
keresztül összefogva azok több mint 60 szervezetét.
Kizárólag együttműködésben végrehajtott, marketing
tevékenységet is tartalmazó projektek támogathatók.

4.4. Támogatási kritériumok
A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT ÚMVP és a VVK arculati elemek
alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal.
A projekt megvalósításában részt vesz legalább egy helyi (Völgy Vidék térségi) vállalkozó, vagy megfelelően
indokolja, hogy ez miért nem megoldható.
Társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból fenntartható és költséghatékony projektek támogathatók.
Valamely Völgy Vidék térségi szereplővel (vállalkozással, civil szervezettel vagy önkormányzattal) való
együttműködés, amely a megvalósításra vonatkozó együttműködés esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig, működtetés esetén legalább a működtetési és fenntartási időszak végéig tart.
A projekt részeként marketing tevékenység is elszámolásra kerül.
4.5. A projekt besorolása
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:
200.000 Ft
Maximum támogatási összeg:
10.000.000 Ft
4.7. Ügyfélkör
Völgy Vidék Közösség
4.8. Támogatható települések köre

Vál
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4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok
Együttműködési megállapodás
A 2013. évi LEADER rendeletben foglaltaknak megfelelő két árajánlat
Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza
Rendezvény esetén programterv
Képzés esetén képzési tematika
Marketing tevékenység esetén marketing terv
Tanulmány esetén
‐ a tanulmány fejezeteinek tematikája
‐ a tanulmány készítőinek szakmai bemutatkozása
‐ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tanulmányhoz kapcsolódó kötelező nyilatkozatok
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5. számú intézkedés
5.1. HVS intézkedés megnevezése

Bor-, lovas-, gyalogos, kerékpáros és agroturizmus
fejlesztése, valamint a szállásadás és vendéglátás
feltételeinek javítása a térségben

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A völgyvidéki értékeket bemutató turizmus élénkítése

5.3. HVS intézkedés leírása

Bor-, lovas-, gyalogos, kerékpáros és agroturizmus,
fejlesztése, valamint a szállásadás és vendéglátás
feltételeinek javításához kapcsolódó építés,
gépbeszerzés, eszközbeszerzés, rendezvény
előkészítése és megvalósítása, képzés előkészítése és
megvalósítása, tanulmánykészítés, marketing és az
előzőekbe nem sorolható egyéb tevékenység
támogatható. Kizárólag együttműködésben
végrehajtott, marketing tevékenységet is tartalmazó
projektek támogathatók.

5.4. Támogatási kritériumok
Részvétel a VVK munkaszervezete által szervezett személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen az
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal.
A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT ÚMVP és a VVK arculati elemek
alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése
viszontközlésre a VVK számára.
A projekt megvalósításában részt vesz legalább egy helyi (Völgy Vidék térségi) vállalkozó, vagy megfelelően
indokolja, hogy ez miért nem megoldható.
Társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból fenntartható és költséghatékony projektek támogathatók.
Valamely Völgy Vidék térségi szereplővel (vállalkozással, civil szervezettel vagy önkormányzattal) való
együttműködés, amely a megvalósításra vonatkozó együttműködés esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig, működtetés esetén legalább a működtetési és fenntartási időszak végéig tart.
A projekt részeként marketing tevékenység is elszámolásra kerül.
Rendezvény, képzés esetén terembérlet, helyszínbérlet, eszközbérlet maximum a rendezvényre, képzésre
fordítandó támogatási összeg 5%-ig támogatható
5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:
200.000 Ft
Maximum támogatási összeg:
30.000.000 Ft
5.7. Ügyfélkör
mikro-, kis- és középvállalkozások
természetes személyek
nonprofit szervezet, egyház
települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat
5.8. Támogatható települések köre

Alcsútdoboz, Baracska, Csabdi, Ercsi, Etyek, Felcsút,
Gyúró, Kajászó, Lovasberény, Mány, Martonvásár,
Óbarok, Ráckeresztúr, Tordas, Tabajd, Vál, Vértesacsa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
2473 Vál, Vajda J. u. 2., tel/fax: 22/243-124

5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok
Együttműködési megállapodás
A 2013. évi LEADER rendeletben foglaltaknak megfelelő két árajánlat
Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza
Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, a mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletnek
Építési beruházás esetén a jogerős és érvényes építési engedély, vagy az építési engedélyeztetési eljárás
megindításáról szóló nyilatkozat, nem építési engedélyköteles beruházás esetén a hatóság erről szóló
nyilatkozata
Rendezvény esetén programterv
Képzés esetén képzési tematika
Marketing tevékenység esetén marketing terv
Tanulmány esetén
‐ a tanulmány fejezeteinek tematikája
‐ a tanulmány készítőinek szakmai bemutatkozása
‐ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tanulmányhoz kapcsolódó kötelező nyilatkozatok

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa
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6. számú intézkedés
6.1. HVS intézkedés megnevezése

Helyi vállalkozások és közösségek tevékenységei
energiahatékonyságának javítása, különös tekintettel a
megújuló energiaforrások használatára

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés

A környezet megóvása a Völgy Vidéken

6.3. HVS intézkedés leírása

Helyi vállalkozások és közösségek tevékenységei
energiahatékonyságának javításához (különös
tekintettel a megújuló energiaforrások használatára)
kapcsolódó építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés,
rendezvény előkészítése és megvalósítása, képzés
előkészítése és megvalósítása, tanulmánykészítés,
marketing és az előzőekbe nem sorolható egyéb
tevékenység támogatható. Kizárólag
együttműködésben végrehajtott, marketing
tevékenységet is tartalmazó projektek támogathatók.

6.4. Támogatási kritériumok
Részvétel a VVK munkaszervezete által szervezett személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen az
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal.
A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT ÚMVP és a VVK arculati elemek
alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése
viszontközlésre a VVK számára.
A projekt megvalósításában részt vesz legalább egy helyi (Völgy Vidék térségi) vállalkozó, vagy megfelelően
indokolja, hogy ez miért nem megoldható.
Társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból fenntartható és költséghatékony projektek támogathatók.
Valamely Völgy Vidék térségi szereplővel (vállalkozással, civil szervezettel vagy önkormányzattal) való
együttműködés, amely a megvalósításra vonatkozó együttműködés esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig, működtetés esetén legalább a működtetési és fenntartási időszak végéig tart.
A projekt részeként marketing tevékenység is elszámolásra kerül.
Rendezvény, képzés esetén terembérlet, helyszínbérlet, eszközbérlet maximum a rendezvényre, képzésre
fordítandó támogatási összeg 5%-ig támogatható
6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:
200.000 Ft
Maximum támogatási összeg:
20.000.000 Ft
6.7. Ügyfélkör
mikro-, kis- és középvállalkozások
természetes személyek
nonprofit szervezet, egyház
települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat
6.8. Támogatható települések köre

6.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok

Alcsútdoboz, Baracska, Csabdi, Ercsi, Etyek, Felcsút,
Gyúró, Kajászó, Lovasberény, Mány, Martonvásár,
Óbarok, Ráckeresztúr, Tordas, Tabajd, Vál, Vértesacsa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület
2473 Vál, Vajda J. u. 2., tel/fax: 22/243-124

Együttműködési megállapodás
A 2013. évi LEADER rendeletben foglaltaknak megfelelő két árajánlat
Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, amennyiben az árajánlat nem tartalmazza
Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, a mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendeletnek
Építési beruházás esetén a jogerős és érvényes építési engedély, vagy az építési engedélyeztetési eljárás
megindításáról szóló nyilatkozat, nem építési engedélyköteles beruházás esetén a hatóság erről szóló
nyilatkozata
Rendezvény esetén programterv
Képzés esetén képzési tematika
Marketing tevékenység esetén marketing terv
Tanulmány esetén
‐ a tanulmány fejezeteinek tematikája
‐ a tanulmány készítőinek szakmai bemutatkozása
‐ a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tanulmányhoz kapcsolódó kötelező nyilatkozatok

