
II. Célkit őzés 

A Bükk Térségi Anyagok és Energiák Hasznosításának Történelme, 
Jelene és Jövıje 

1. Intézkedés: 
 

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
„A BÜKK HEGYSÉG ÉS KÖRNYÉKE TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉ GES CSODÁI”  – 
Állandó Túravezetıi és Túraszolgáltatási Rendszer Kiépítése. 

2. Specifikus cél: 
A Bükk-hegységi védett és nem védett földtudományi értékeinek és területeinek (barlangok, 
mesterséges üregek, ásvány- és ısmaradvány lelıhelyek, földvárak, fülkés sziklák, kaptárkövek) 
valamint ezek természeti környezetének bemutatása, szemléletformálással, oktatással, a 
bemutathatóságot szolgáló alap infrastruktúrák kialakításával. 

3. Indoklás, alátámasztása: 
A Bükk-hegység és környéke rendkívül gazdag természettudományi, földtudományi értékekben. 
A Bükki Nemzeti Park tudományos igénnyel tárja fel, ápolja, gondozza és bemutathatóvá teszi a 
területéhez tartozó értékeket. Munkájukat rendkívül nagymértékben támogathatják a területükön élı 
közösségeink, az ide látogató csoportok szervezett, ellenırzött túravezetésével. Mindenki érdeke a 
Bükki csodák fenntartható hasznosítása, szervezett bemutatása, oktatása. Ezzel az intézkedéssel 
hozzájárulunk a Bejárható Magyarország program céljaihoz. 

4. Támogatható tevékenység területek meghatározása: 
A LEADER közösség belterületén és külterületén megtalálható védett földtudományi értékek, 
területek, természetes és mesterséges ökoszisztémák bemutatása, szemléltetése, oktatása a szükséges 
alapinfrastruktúrák fejlesztésével, összhangban a KEHOP 2.4. „Természetvédelmi és Élıvilág- 
védelmi Fejlesztések” prioritásban megfogalmazottakkal. 

5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás. 
Az intézkedés szoros együttmőködést feltételez a „LEADER TUDOMKA FALVAKBAN” 
megtervezett programokkal, valamint a „csoda területek” alternatív közlekedési eszközökkel történı 
megközelítésével –lovas postakocsitól a villanyjármővekig. 

6. Az intézkedés célcsoportjai: 
Nonprofit szervezetek, önkormányzatok 

7. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  
Települések, amelyek a 2. pontban meghatározott specifikus célú területekkel, rendszerekkel 
rendelkeznek és részt vesznek a „LEADER TUDOMKA ISMERETTERJESZTİ ÉS ÉRTÉKESÍTİ 
HÁLÓZAT” programjában és elnyerik a „LEADER TUDOMKA FALU” címet.  

8. Tervezett forrás 
Összes forrás:  420 millió Ft 
Tervezett önerı: 0 % 
Támogató OP:  KEHOP 

9. Tervezett idıintervallum:  
   2016. II. Negyedév-2017. IV. negyedév 

10. Kimeneti Indikátorok:  
Támogatott projektek száma:    42 db 
Támogatott kedvezményezettek száma és típusa: 42 db önkormányzat, vagy non profit  
       szervezet, vagy egyházközség. 
10. Együttmőködı partner: 
Bükki Nemzeti Park 



2. Intézkedés:  
 

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
„LOVAS POSTAKOCSITÓL A VILLANYJÁRM ŐVEKIG”  – Fuvarosok és Utasszállítók 
Állandó Kiállítási, Oktatási, Szolgáltatási Hálózatának Fejlesztése. 
 
2. Specifikus cél: 
A Bükk-vidék különbözı történelmi koraihoz kapcsolódó alternatív hajtású közlekedési eszközök 
állandó kiállítása, szolgáltatása, oktatása – kivéve a belsı égéső motoros jármőveket. 
 
3. Indoklás, alátámasztás: 
A LEADER közösségünk az elmúlt tervezési ciklusban 22 db bükki túrakerékpárt, 3 db elektromos 
autót, ehhez 23 db elektromos töltıállomást, 3 db 1848-1849 mintájú lovas postakocsit állított 
szolgálatba. A megvalósult fejlesztések nagy sikert arattak az itt lakók és az ide látogatók körében. Ezt 
a programot kívánjuk folytatni és ezzel a Bejárható Magyarország program céljait is szolgálni. 
 
4. Támogatható tevékenység területek meghatározása: 
Mikro- és kisvállalkozások, magánszemélyek csoportjainak támogatása, amelyek alternatív hajtású 
közlekedési eszközöket szereznek be, állítanak ki, mőködtetnek, szolgáltatnak és oktatnak. 
 
5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás: 
Az intézkedés kiegészíti a kormány Jedlik Ányos terveiben megfogalmazott és rendeletben 
meghatározott alternatív közlekedési eszközök elterjesztési szándékát, amely azonban nem kötelezi a 
kedvezményezetteket az alternatív közlekedést népszerősítı, kiállítási, oktatási és helyi szolgáltatási 
tevékenységre. 
 
6. Az intézkedés célcsoportjai: 
A BTLE LEADER közösség területén mőködı nem mezıgazdasági mikro- és kisvállalkozások, 
magánszemélyek csoportjai. 
 
7. Kiválasztási kritériumok: 
A VP 16.3.1- Kis Gazdasági Szereplık Együttmőködése címő intézkedés jogosultjai. 
 
8. Tervezett forrás: 
Összes forrás:   500 millió Ft, VP 16.3.1. rendszerbıl 
Tervezett önerı: 40% - 10 % 
Támogató OP:  VP 16.3.1 
 
9. Tervezett idıintervallum: 
   2016. IV. negyedév-2017. IV. negyedév 
 
10. Kimeneti indikátorok: 
Támogatott projektek száma:    10 csoport 
Támogatott kedvezményezettek és típusok száma: 10 csoport 
 
11. Együttmőködı partner: 
Jedlik Ányos Klaszter 
 

 

  



3. Intézkedés:  

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
„MESTERSÉGEK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖV İJE” – Mesterek Állandó Kiállítási, Szolgáltatási, 
Termelési, Oktatási és Értékesítési Rendszere. 

2. Specifikus cél: 
Mikro- és kisvállalkozóink termelésének, szolgáltatásának támogatása, különös tekintettel a település 
történelmi korát és jövıjét bemutató használati eszközök, tárgyak, ruházat elıállítása, szolgáltatások, 
vendéglátás nyújtása területén. 
 
3. Indoklás, alátámasztás: 
A Falufórumok és a kérdıívek információinak feldolgozása során megállapítottuk, hogy jelentıs igény 
van a vállalkozások kisösszegő támogatására. A közösségünkben már mőködı vagy vállalkozásokat 
tervezı tagjainknak a vállalkozásuk fejlesztésére több támogatási rendszer ad lehetıséget. Ez az 
intézkedésünk azoknak nyújt lehetıséget, akik más OP vagy közvetlen EU kisösszegő támogatásban 
nem részesülhetnek.  
 
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
Támogatjuk a „LEADER TUDOMKA FALU”állandó kiállításait, cselekvési készségeit erısítı, ahhoz 
kapcsolható termékeket elıállító, szolgáltatást nyújtó mikro- és kisvállalkozások tevékenységeit. 
 
5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás: 
Az intézkedésnek kedvezményezettjei azon vállalkozások, amelynek tervezett tevékenysége 5 millió 
Ft alatti és a VP, az EFOP, a GINOP, vagy a KEHOP támogatási rendszerére nem jogosultak. 
 
6. Az intézkedés célcsoportja: 
Már mőködı for-profit vagy non–profit mikro- és kisvállalkozások.  
 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
A más Operatív Programok által nem támogatható, a „LEADER TUDOMKA ISMERETTERJESZTİ 
ÉS ÉRTÉKESÍTİ HÁLÓZAT” rendszerébe bejelentkezett, ott felkészített, a közösségnek bemutatott 
már mőködı mikro- és kisvállalkozások, amelyek meglévı vagy tervezett tevékenysége beleillik, 
kapcsolódik a településük „LEADER TUDOMKA FALU” állandó kiállításába, cselekvési 
készségébe, fejlesztésébe, bemutatásába.  
 
8. Tervezett forrás: 
Összes forrás:  200 millió Ft 
Tervezett önerı: 0 % 
Támogató OP:  LEADER  
 
9. A megvalósítás tervezett idıintervalluma : 
   2016. II. félév-2017. IV. negyedév 
 
10. Kimeneti indikátorok : 
Támogatható projektek száma:  100 db 
Kedvezményezettek száma:  100 db mikro- és kisvállalkozás  
 
11. Együttmőködı partnerek:   
DE MÉK. SZIE MKK. BNP, Agrárgazdasági Kamara 
 

  



4. Intézkedés:  

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
Megújuló Energiákkal Önellátó Közösségi Munkaterek Integrált Hálózata 

2. Specifikus cél: 
Települési, ipari, élelmiszeripari, szolgáltatási, kereskedelmi, oktatási, kutatási, fejlesztési, egymásra 
épülı, csoportos, közösségi munkaterek szervezése, tervezése, kivitelezése. 
 
3. Indoklás, alátámasztás: 
A LEADER közösségünk 42 településén nem található csoportos, egymásra épülı, de lehatárolt, 
fedett, többfunkciós munkatér. A vállalkozásaink többnyire egyedül, mozaikszerően, szervezetlenül, 
külön telephelyeken mőködnek, kereskednek. Felmérésünk szerint, igény mutatkozik a fı 
tevékenységek egymásra épülı, közös fedél alatti, egymást kiegészítı többfunkciós munkaterek 
létesítésére. Az intézkedés ezt a célt szolgálja. 
 
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
Mikro- és kisvállalkozások, magánszemélyek csoportjainak támogatása, amelyek készek egy 
közösségi térben, de elkülönülten, önálló egységekben és integrációban együtt dolgozni, továbbá 
tevékenységi, piacszerzési munkájukat hazai és külföldi piacok megszerzése érdekében összehangolni. 
 
5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás: 
Ez az intézkedés a VP 16.3.1.; VP 3-4.2.1.; VP LEADER; VP REL; EFOP 1.7. és 2.4. támogatási 
rendszereken alapszik. 
 
6. Az intézkedés célcsoportja: 
Induló és már mőködı mikro- és kisvállalkozások. 
 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
Azon vállalkozói és magánszemély csoportok, amelyek megfelelnek a 4. pontban felsorolt 
kritériumoknak. 
 
8. Tervezett forrás: 
Összes támogatási forrás: 2 Mrd Ft 
Tervezett önerı:  40 % 
Támogató OP-k:  VP 16.3.1.;  
    VP 3-4.2.1.;  
    VP REL  
    EFOP 1.7; 2.4. 
 
9. A megvalósítás tervezett idıintervalluma : 
    2016. IV. negyedév – 2018. IV. negyedév  
 
10. Kimeneti indikátorok : 
a, projektek száma:    15 db 
b, támogatott kedvezményezettek száma: 5 db csoport 

 

 
11. Együttmőködı partner: 
BAZ Megyei NAK 
BAZ Megyei NIK 
 

 



5. Intézkedés: 

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: Önkormányzati és Egyházi 
Felhasználási Célt Szolgáló MAKROVIRKA Energia Termelı és Elosztó Hálózat Létrehozása. 
A közösségi szintő villamos energiatermelés, tárolás, elosztás, okos hálózati integrálás, stabil és mobil 
felhasználás ismeretterjesztésének, oktatásának, mőködtetésének komplex rendszerfejlesztése. 
 
2. Specifikus cél: Napenergia segítségével hálózatra termelı, nem épülethez kötött és/vagy 
épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú villamos áram termelı és tároló kapacitás bıvítése, 
mobil és stabil célú hasznosítása intelligens hálózati villamos energetikai integrációban.  
2. Indoklás, alátámasztás: 
A LEADER közösségünk az elızı tervezési ciklusban KEOP és LEADER támogatással kidolgozta az 
„1Falu – 1MW” programot. A közösségünk területén mőködı önkormányzatok, iskolák, óvodák, 
idısek otthona, templomok tetején, udvarán 73 db Faluközösségi Energiaudvart és 23 db elektromos 
autó töltıállomást létesítettünk, mintegy 1,1 MRD Ft LEADER forrásból. A fejlesztéseink 
eredményeképpen hálózatba köthetı termelı és tároló kapacitások jöttek létre, illetve az 
intézményeink mőködési költségeiben a villanyszámlák összege látványosan csökkent. Ezt a 
programot kívánjuk folytatni azzal, hogy összefogjuk a vidékfejlesztési közösség területén található 
települések fenntartható energiagazdálkodási terveit és intézkedéseit – beleértve a SEAP/SECAP 
dokumentumok elkészítését és a kapcsolódó infrastrukturális és közösségi, programcélú fejlesztéseket. 
 
3. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
A közösségi energiatermelı és ellátó hálózat elızetes megvalósíthatósági tanulmánya, a 
MAKROVIRKA hálózati csatlakozás egyéb elıkészítı települési szintő tanulmányai.  (Az 
infrastruktúra fejlesztéshez és az ahhoz kapcsolódó szakértıi tevékenységekhez a TOP 3.2.1. és 3.2.2. 
intézkedések biztosítanak támogatást.) 
 
4. Kiegészítı jelleg, lehatárolás: 
A TOP 3.2.1. és 3.2.2. támogatások alapvetıen egyedi, saját felhasználású megújuló energiatermelést 
és CO2 kibocsátás-csökkentést célzó beruházásokat (épületenergetika, termelı kapacitás bıvítés), 
illetve az azokhoz kapcsolódó elıkészítési költségeket finanszírozzák, az „okos hálózat” 
megalapozását és megvalósíthatósági tanulmányát nem.  
5. Az intézkedés célcsoportja: 
Helyi önkormányzatok és egyházi szervezetek, az általuk tulajdonolt gazdasági társaságok, ill. ezek 
konzorciuma 
6. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
Azok az önkormányzatok, egyházi szervezetek (GFO55) amelyek szándéknyilatkozatukat benyújtják 
naperımő létesítésére és a „MAKROVIRKA” hálózathoz történı csatlakozásra 
LEADER támogatási forrás: 70 millió Ft 
Tervezett önerı:  0 % 
Támogató OP-k:  LEADER 
Összes beruházási támogatás: 7 Mrd Ft 
Támogató OP:   TOP 3.2.1. és 3.2.2.  
Önerı:    0-50% 
7. A megvalósítás tervezett idıintervalluma : 
    2016. III. negyedév – 2018. IV. negyedév. 
8. Kimeneti indikátorok : 
 Projektek száma:    3 db 
Támogatott kedvezményezettek száma:  42 db 
Kiépített naperımő kapacitás:   20 x 0,5 MWp = 10 MWp 
Megtermelt villamos energia:   11 GWh/év 
Új munkahelyek száma:   10 fı 
Érintett LEADER közösségi lakosság aránya: 100 % 



6. Intézkedés:  

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
„ROMAVIRKA” Energetikai Telepm ővek Fejlesztése – Hátrányos helyzető közösségek, telepek 
megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerének fejlesztése termelési, oktatási, bemutatási célra, a 
MIKROVIRKA integrációba tagozódva. 

2. Specifikus cél: 
A hulladék lágyszárú kaszálék (gyomok) begyőjtése, silózása, majd romatelepi biogáz üzemek 
háztartási vagy kiserımő mérető rendszereiben történı villamos és hı energetikai hasznosítása, a 
MIKROVIRKA Energiaközpont távirányítása, távfelügyelete alatt. 

3. Indoklás, alátámasztás: 
A LEADER közösségünk az elızı tervezési ciklusban KEOP és LEADER támogatással kidolgozta az 
„1Falu – 1MW” programot, benne a ROMAVIRKA integráció elemet. Az elkészült tervek, 
tanulmányok, engedélyek alapján a független szakmai bíráló bizottság megvalósíthatónak ítélte a 
ROMAVIRKA projektrészt és támogatásra javasolta. A Miniszterelnöki Hivatal értesítése szerint 
forráshiány miatt a kivitelezés támogatását nem kaptuk meg. Ezt most újra megpróbáljuk. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
Hulladék lágyszárú kaszálék begyőjtése, tárolása, biogáz erımőben történı hasznosítása, villamos és 
hıenergia termelés, tárolás, elosztás, okos hálózati integrációban. 

5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás: 
Ezen intézkedés az EFOP 1.7.; 2.4., 5.1. továbbá a VP 16.3.1. támogatási rendszereken alapszik. 
Kiegészíti és integrálódik a MIKROVIRKA Energetikai Falumővek és az „1 Falu – 1MW” 
Energiaközpont tevékenységébe. 
 
6. Az intézkedés célcsoportja: 
Hátrányos helyzető településrészek, romatelepi lakóközösségek. 
 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
Azon hátrányos helyzető településrészek, telepek gazdasági társaság vagy magánjogi szervezetei 
kaphatnak támogatást, amelyek az EFOP és VP ide vonatkozó intézkedéseinek megfelelnek.  
 
8. A megvalósítás tervezett idıintervalluma: 
2017. I. negyedév – 2018. IV. negyedév. 
 
9. Tervezett forrás: 
Összes támogatási forrás: 800 millió Ft 
Tervezett önerı:  0 Ft 
Támogató OP-k:  EFOP1.7; 2.4., 5.1.,VP 16.3.1 
 
10. Kimeneti indikátorok: 
 Projektek száma:    4 db 
Támogatott kedvezményezettek száma:  4 db magánjogi szervezet, vállalkozás 
Kiépített biogáz erımő kapacitás:  4 x 50 kWp = 200 kWp 
Megtermelt villamos energia:   700 MWh/év 
Új munkahelyek száma:   80 fı 
Érintett LEADER közösségi lakosság aránya: 10 % 

11. Együttmőködı partner: 
NORRIA 
10 partner 7 európai országból (Magyarország, Ausztria, Csehország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Szerbia) 



7. Intézkedés: 

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
Bükki és Bükk-lábi Forrásvizek Hasznosítási Integrációjának kifejlesztése 

2. Specifikus cél:  

A Bükk-hegységben és annak lábánál elıbukkanó, ásott és fúrt kutakból kinyerhetı forrás és 
rétegvizek engedélyezett kinyerése, felhasználása kóstolási, vendéglátási és értékesítési célra. 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A Bükk-hegységben és annak lábánál nagyszámú karsztforrás fakad, és pozitív kút ad kiváló minıségő 
és változó összetételő vizet. Ezek jelentıs része felhasználatlanul elfolyik. A kemizálástól és 
kommunális szennyezéstıl mentes történelmi korokban az itt élı lakosság központi ellátás hiányában 
ezeket a víznyerési lehetıségeket jól és okszerően hasznosította. Ezeket a lehetıségeket kívánjuk a 
XXI. században újra kihasználni. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
LEADER Közösségünk kül- és belterületein található források, pozitív kutak, víznyerési lehetıségek 
feltérképezése, forrásfoglalások, kutató fúrások, ásott és fúrt kutak megtervezése, engedélyeztetése 
LEADER forrásból. A víznyerés, a minısítés, a kiszerelés, a szállítás és értékesítés kivitelezése VP 
egyéb forrásból történik. 
 
5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás:  
Az intézkedés a 3. pontban és az alábbiakban megfogalmazott lehatárolásokkal, más OP - kal és azok 
intézkedéseivel nem ütközik. 
 
6. Az intézkedés célcsoportja: 
Önkormányzatok, non-profit szervezetek és vállalkozások 
 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  
A LEADER forrás által támogatott projekteknek kapcsolódnia kell az „Átfogó” Célkitőzésünkként 
megfogalmazottakhoz. Az integráció kivitelezése a VP REL és egyéb kiírások kritériumrendszeréhez 
kapcsolódik. 
 
8. Tervezett forrás: 
Összes forrás:   500 millió Ft 
Ebbıl LEADER forrás: 6,05 millió Ft 
Tervezett önerı: 0-20% 
Más VP forrás:  493,95 millió Ft 
Tervezett önerı: REL és egyéb együttmőködési intézkedéseinek megfelelıen. 
 
9. A megvalósítás tervezett idıintervalluma : 
   2016. II. félév-2017. IV. negyedév 
 
10. Kimeneti indikátorok : 
Támogatott LEADER projektek száma:  10 db 
Támogatott VP REL projektek száma:   10 db 
 

  



8. Intézkedés: 

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
„Sajó - Hernád Völgyi Bolgárkertészeti Integráció Megszervezése” 

2. Specifikus cél: 

A Sajó, Hernád folyók menti öntéstalajainkon, a hagyományos, vegyszermentes bolgárkertészeti 
módszerekkel, a ki nem használt belterületi kiskertekben és a külterületi zártkertekben, integrációban, 
zamatos, ízes zöldségeket állítunk elı, feldolgozzuk és rövid ellátási láncban bejuttatjuk a 
faluközösségi és a városi konyhákba. 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A Miskolc környékére betelepülı bolgárkertészek egy speciális, különleges öntözéses, melegágyi 
palántanevelésen alapuló zöldségtermesztési módszert honosítottak meg. A bolgárkertészet egy 
eredetileg apáról fiúra szálló, hagyományırzı mesterség, sajátos eszköztárral. Mővelıi a XIX. század 
második felében érkeztek Magyarországra. A vegyszermentes bolgárkertészeti zöldségek tápértéke, 
íze, illata messze meghaladja a nagyüzemi módszerekkel szabadföldön vagy üvegházakban termesztett 
zöldségekét. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
LEADER forrásból támogatjuk az integrációba belépık bolgárkertészkedési oktatását, a rendszer 
know-how megvásárlását. 
 
5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás:  
Az intézkedés megalapozza a VP REL támogatási rendszer optimális kihasználását.  
 
6. Az intézkedés célcsoportja: 
Önkormányzatok, non-profit szervezetek. 
 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
LEADER támogatásra jogosult lesz az a pályázó, akik az EMVA területalapú támogatásra nem 
jogosult térmértékő belterületi kiskertekbıl, külterület zártkertekbıl összesen legalább 0,5 hektár 
területet integrál.  
 
8. Tervezett forrás: 

Összes forrás:   200 millió Ft 
Ebbıl LEADER forrás:  20 millió Ft 
Tervezett önerı:   0 % 
Más VP forrás:   180 millió Ft 
Tervezett önerı:  REL és más együttmőködési intézkedéseknek megfelelıen. 
 

9. A megvalósítás tervezett idıintervalluma : 
    2016. II. félév-2017. IV. negyedév 
 

10. Kimeneti indikátorok : 
Támogatott LEADER projektek száma: 4 db 
Támogatott VP REL projektek száma:  4 db 
 

11. Együttmőködı partnerek: ökotermesztési és bolgárkertészeti szaktanácsadók  
  



9. Intézkedés: 

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
A Temetkezési Hagyományok Ápolása, Fejlesztése 

2. Specifikus cél:  

A civilizálódó ember minden korban másképpen adta meg a végtisztességet az elhunytaknak. Célunk a 
különbözı korok, különbözı szertartási rítusainak, eszközeinek, felszereléseinek, berendezéseinek 
település szintő tematikus összegyőjtése, bemutatása, a bemutató helyek fejlesztésével együtt. 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A jelentıs részben elöregedı településeinken élı, idısödı lakosság természetes ösztönnel, tudat alatt 
készül a másvilági életre. Ennek egyik alkalma a temetkezéseken való részvétel, ahol a ravatalozók 
felszereltsége, képe, története lényegesen befolyásolja a közösség közérzetét, az idısek tiszteletét, az 
élet megbecsülését, az elmúlás elfogadását. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
LEADER forrásból támogatjuk a ravatalozók felszerelését, felújítását, a fellelhetı írott és íratlan 
temetkezési rítusok, eszközök, relikviák, hagyományok összegyőjtésével, bemutatásával.  

5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás:  
Az intézkedést más OP nem támogatja.  
 
6. Az intézkedés célcsoportja: 
Önkormányzatok, non-profit szervezetek egyházközségek. 
 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
Kedvezményezettek azon települések, amelyek legalább 10 kegyeleti tárgyból álló bemutató vitrint 
állítanak össze a ravatalozójukban, továbbá a ravatalozójukat felújítják és megújuló energiaforrás 
alkalmazásával komfortosabbá teszik. 
 
8. Tervezett forrás: 
Összes forrás:  20 millió Ft, LEADER forrás 
Tervezett önerı: 0 % 
 
9. A megvalósítás tervezett idıintervalluma : 

  2016. II. félév-2017. IV. negyedév 
 

10. Kimeneti indikátorok : 
Támogatott LEADER projektek száma:  4 db 
 
11. Együttmőködı partnerek:  
Herman Ottó Múzeum 
 
  



10. Intézkedés: 

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: 
Közlekedési Eszközök Belterületi Mobil Monitoring Rendszerének Fejlesztése 

2. Specifikus cél:  

A belterületi útjainkon közlekedı, különbözı típusú, hajtású, mozgású paraméterő eszközök 
mozgásának, káros anyag kibocsájtásának mérésére, regisztrálására alkalmas mobil eszköz beszerzése, 
mőködtetése.  

3. Indoklás, alátámasztás:  

Az EU tematikus célkitőzései között egyik legfontosabb a közlekedés megreformálása, CO2 
mentesítése. Ez összecseng a hazai Jedlik Ányos Programmal, amelyik az alternatív közlekedési 
eszközök elterjesztését támogatja, szabályozza. Az elmúlt ciklusban megvalósított LEADER 
Elektromos Utak és Kutak Hálózata rendszerünket tovább kívánjuk fejleszteni. Ezt szolgálja a 
speciális mérı- regisztráló mobil eszköz rendszerbe állítása, amelyekkel az átalakuló közlekedés 
tendenciákat tudjuk értékelni.  
 
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
Közlekedési eszközök típusát, mozgásuk idejét, sebességét, káros anyag kibocsájtását, érzékelı, 
regisztráló, kiértékelı mobil berendezés beszerzése. 
 
5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás:  
Az intézkedést más OP nem támogatja.  
 
6. Az intézkedés célcsoportja: 
Önkormányzat, non-profit szervezet, vállalkozás. 
 
7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
Kedvezményezett azon település, amelyek vállalja a mobil berendezés mérési eredményeinek 
közzétételét, tudományos igényő publikálását és más LEADER településekre való ideiglenes 
telepítését, meghatározott program szerint 
 
8. Tervezett forrás: 
Összes forrás:  15 millió Ft, LEADER forrás 
Tervezett önerı: 25 % 
 
9. A megvalósítás tervezett idıintervalluma : 
   2016. II. félév-2017. IV. negyedév 
 
10. Kimeneti indikátorok : 
Támogatott LEADER projektek száma: 1 db 
 
11. Együttmőködı partnerek:  
Jedlik Ányos klaszter 
 

 

 

  



11. Intézkedés: 

1. A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése: „Fenntartható Energia és Klíma 
Akciótervek elkészítése, meglévı alapdokumentumok felülvizsgálata és SEAP-ok SECAP-pá 
történı továbbfejlesztése” 

 
2. Specifikus cél: 
A vidékfejlesztési közösség Fenntartható Energiagazdálkodásának stratégiai és operatív, akcióterv 
szintő megalapozása. 

3. Indoklás, alátámasztás: 
Az Európai Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) az Európai Unió települési 
önkormányzatait és azok közösségeit tömöríti a 2020-as és 2030-as káros anyag kibocsátási, 
energiahatékonysági, megújuló energia elterjedési és klímavédelmi céljai mentén. Hazánkból mintegy 
39 település csatlakozott korábban a Szövetséghez, vidékfejlesztési közösségünkbıl 13 önkormányzat. 
Célunk, hogy minden település bekapcsolódjon az európai célkitőzések megvalósításába, stratégia-
alkotásán és megvalósításra kerülı intézkedésein keresztül. Az akciótervek elkészítését TOP forrás 
finanszírozza a tervek szerint, a kapcsolódó demonstrációt, hálózat-építést, szemléletformálást 
szakmai rendezvényeken való részvételt nemzetközi pályázatból kívánjuk finanszírozni más szakmai 
szervezetekkel és a Covenant of Mayors nemzeti koordinátorával együttmőködésben.  

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása: 
SEAP felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, ill. SECAP elkészítése, amennyiben nem áll 
rendelkezésre alapdokumentum. Polgármesterek Szövetségéhez történı csatlakozás, kiutazás és 
szakmai rendezvényeken való részvétel. Demonstráció, hálózatépítés, szemléletformálás. 

5. Kiegészítı jelleg, lehatárolás: 
Ezen intézkedés a TOP 3.2.1 intézkedésen és kapcsolódó támogatáson alapszik. 
A nemzetközi, demonstrációs célú területi együttmőködési pályázatok (INTERREG) lehetıséget 
biztosítanak az OP-ben nem elszámolható költségek finanszírozására. 

6. Az intézkedés célcsoportja: 
Helyi önkormányzatok 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 
A vidékfejlesztési közösség egészére készül akcióterv, minden települést érintıen. A támogatásra 
jogosult szervezet a Megyei Önkormányzat, aki területi szereplıként összefogja a megyei szintő 
tervezést és a vidékfejlesztési közösségekkel együttmőködik. 
8. A megvalósítás tervezett idıintervalluma: 
    2017. I. negyedév – 2018. IV. negyedév. 
9. Tervezett forrás: 
Összes támogatási forrás: 10 millió Ft (50-100 fı lakos között elszámolható költség) 
Tervezett önerı:  0 Ft 
Támogató OP-k:  TOP 3.2.1. 
10.Kimeneti indikátorok: 
 Projektek száma:    2 db 
Támogatott kedvezményezettek száma:  1 db területi szereplı, 1 önkormányzati tulajdonú 
      társaság 
Hasznosítók szám:     42 db 
Új munkahelyek száma:   0 fı 
Érintett LEADER közösségi lakosság aránya: 100 % 
11. Együttmőködı partner: 
 B.A.Z. Megyei Önkormányzat 
 ÉMI 
 NORDA 


