
Forrás helye Intézkedés 
típusa

Földrajzi célterület Pályázók köre Támogatás 
intenzitása

Várható 
kiírás

lakosság: 5000 fı alatt vagy népsőrőség: 100 
fı/km2 alatt vagy külterületi népesség: 2 % feletti           
(kivéve: bp-i aggl., a kistérségi központok és a 
nagyvárosok)

nonprofit szervek, önkormányzatok, 
egyházi jogi személyek

100% 2009. IV. 
n.é.

lakosság: 5000 fı alatt vagy népsőrőség: 100 
fı/km2 alatt vagy külterületi népesség: 2 % feletti           
(kivéve: bp-i aggl., a kistérségi központok és a 
nagyvárosok)

nonprofit szervek, önkormányzatok, 
egyházi jogi személyek

100% 2009. IV. 
n.é.

lakosság: 5000 fı alatt vagy  népsőrőség: 100 
fı/km2 alatt (kivéve: bp-i aggl.)

mikrovállalkozások 60-65 % 2009. IV. 
n.é.

lakosság: 5000 fı alatt vagy népsőrőség: 100 
fı/km2 alatt (kivéve: bp-i aggl.)

mikro- és kis- és 
középvállalkozások, nonprofit 
szervek és  önkormányzatok

100 % 
(vállalkozás 
60-65 %)

2009. IV. 
n.é.

Falu- és 
tanyagondnoki 
busz

lakosság: 5000 fı alatt vagy népsőrőség: 100 
fı/km2 alatt vagy külterületi népesség: 2 % feletti           
(kivéve: bp-i aggl., a kistérségek központjai és 
városai)

nonprofit szervek és  
önkormányzatok

100% 2009.(?)

Integrált 
Közösségi 
Szolgáltató Tér 
(IKSZT)

lakosság: 5000 fı alatt vagy népsőrőség: 100 
fı/km2 alatt vagy külterületi népesség: 2 % feletti           
(kivéve: bp-i aggl., a kistérségek központjai és 
városai)

nonprofit szervek és  
önkormányzatok

100% 2009. (?)

Magyarország egész területe természetes és jogi személyek, 
gazdálkodó szervek

45-50 % 2009.

ÚMVP Technikai 
Segítségnyújtás

Horizontális 

lakosság: 5000 fı alatt vagy népsőrőség: 100 
fı/km2 alatt (kivéve: bp-i aggl.)

nonprofit szervek, önkormányzatok, 
önkormányzati szervek és 
magánszemélyek

100% 2008-tól 
évente 

ÚMVP IV. tengely
LEADER-

szerő

lakosság: 10000 fı alatt vagy népsőrőség: 120 
fı/km2 alatt 

mikro- és kis- és 
középvállalkozások, nonprofit és  
önkormányzati szervek

Lásd: III. 
tengely 
intézkedései

2009. I-II. 
n.é.

Csepreg, 2009. 03. 23. Németh Sándor s.k.

HVI irodavezetı, Csepregi kt.

ÚMVP III-IV. TENGELYES PÁLYÁZATI LEHET İSÉGEK (2009.)

LEADER-
szerő (az 
illetékes 
LEADER 

akciócsoport 
által elbírálva)

Támogatható tevékenység

1. Falumegújítás- és fejlesztés

Együttmőködésen alapuló projektek (pl. 
hagyományırzés)

Horizontális 
(központi 
elbírálás)

ÚMVP III. 
tengely

6. Nem mezıgazdasági tevékenységgé 
történı diverzifikálás

Falunapok és vidéki rendezvények

2. Vidéki örökség megırzése

3. Mikrovállalkozások létrehozásának 
és fejlesztésének támogatása                                                     

4. Turisztikai tevékenységek 
ösztönzése                                    

5. A gazdaság és a 
vidéki lakosság 
számára nyújtott 
alapszolgáltatások


