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A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER 

kritériumokat határozta meg célterületenként 
 

 

Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport és gasztronómiai  

helyi rendezvények szervezése 

Célterület azonosító: 1 024 474 

 

1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesülethez tartozó települések egyikén rendelkezik székhellyel vagy telephellyel.  

2. A projekt a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület helyi vidékfejlesztési 

stratégiájában foglaltakhoz kapcsolódik, azok közül valósít meg legalább egyet.  

3. A kedvezményezett a rendezvényen együttműködés keretében helyi fellépőt, 

hagyományt, helyi terméket vagy helyi gasztronómiai értéket mutat be.  

4. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, sport vagy 

gasztronómia értékek megőrzéséhez vagy újat teremt. 

 

 

Helyi kulturális és sport értékek megőrzése, eszközbeszerzés 

Célterület azonosító: 1 024 504 

 

1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesülethez tartozó települések egyikén rendelkezik székhellyel vagy telephellyel.  

2. A projekt a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület helyi vidékfejlesztési 

stratégiájában foglaltakhoz kapcsolódik, azok közül valósít meg legalább egyet.  

3. A kedvezményezett együttműködik a HACS településein működő szervezetekkel vagy 

azt a projekt megvalósítása során építi ki. 

4. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, sport vagy 

gasztronómia értékek megőrzéséhez vagy újat teremt. 

 

 

Helyi alapanyagból előállított alternatív energiaforrás előállítása, kapcsolódó 

eszközbeszerzése 

Célterület azonosító: 1 024 511 

 

1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesülethez tartozó települések egyikén rendelkezik székhellyel vagy telephellyel.  

2. A projekt a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület helyi vidékfejlesztési 

stratégiájában foglaltakhoz kapcsolódik, azok közül valósít meg legalább egyet.  

3. A kedvezményezett együttműködik a HACS településein működő szervezetekkel vagy 

azt a projekt megvalósítása során építi ki. 

4. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során új technológiai módszert, eljárást, új 

termelési, előállítási folyamatot alkalmaz. 

 

 

Helyben készített termékek előállítását célzó komplex fejlesztések támogatása 

Célterület azonosító: 1 024 610 

 

1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesülethez tartozó települések egyikén rendelkezik székhellyel vagy telephellyel.  
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2. A projekt a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület helyi vidékfejlesztési 

stratégiájában foglaltakhoz kapcsolódik, azok közül valósít meg legalább egyet.  

3. A kedvezményezett együttműködik a HACS településein működő szervezetekkel vagy 

azt a projekt megvalósítása során építi ki. 

4. A projekt hozzájárul a HACS településein a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és 

helyi vidékfejlesztési stratégiában meghatározott igényeket elégít ki. 

 

 

Információs adatbanki rendszer kialakítása, eszközbeszerzése és marketingtevékenység 

Célterület azonosító: 1 024 627 

 

1. A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesülethez tartozó települések egyikén rendelkezik székhellyel vagy telephellyel.  

2. A projekt a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület helyi vidékfejlesztési 

stratégiájában foglaltakhoz kapcsolódik, azok közül valósít meg legalább egyet.  

3. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a kulturális, környezeti, sport vagy 

gasztronómia értékek megőrzéséhez vagy újat teremt. 

4. A projekt hozzájárul a HACS településein a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez és 

helyi vidékfejlesztési stratégiában meghatározott igényeket elégít ki. 

 

 


