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Borsod-Torna-Gömör Térségi Helyi Termék védjegyrendszer: A Borsod-TornaGömör LEADER Egyesület működési területének egésze (Borsod-Torna-Gömör
térség) vagy annak részét alkotó térségrészek és tematikus térségek helyi
termékkategóriáihoz kapcsolódó védjegyek összessége. Elsődleges célja a térségben
működő helyi lakosok, közösségek és vállalkozások inspirálása, az eladásra szánt
termékeik megbecsülésének növelése, piaci lehetőségeinek bővítése.
Borsod-Torna-Gömör Egyesület Arculati Kézikönyv: A Borsod-Torna-Gömör
Térségi Helyi Termék egységes megjelenését szabályozó dokumentum.
(http://helyitermek.btge.hu/helyitermek/index.php/arculati-kezikonyv)
Fejlesztendő járások: a 290/2014 (XI. 26.) Kormányrendelet szerint
kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval
rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 15%-a él.
Helyi Fejlesztési Stratégia: az Irányító Hatóság által elismert LEADER HACS-nak az
illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként –
aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája.
Helyi termék: A helyi erőforrások hasznosítása és a helyi szükségletek kielégítése
szempontjából egyaránt fontos áruk és szolgáltatások, jellemzően két típusban:
a. helyben megtermelt vagy összegyűjtött alapanyagokból, helyben kialakult
eljárások (receptek) alkalmazásával, többnyire kisüzemi keretek között
előállított, esetleg csomagolásukban is helyi anyagokat, helyi kulturális
elemeket felhasználó-ily módon a hely sajátosságait megjelenítő- termékek.
b. helyi munkaerővel a helyi –kb. 50 km sugárzó körön belüli- lakossági
igények kielégítésére előállított, a térségi önellátást erősítő termékek.
Indikátor: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az uniós jogszabályokban és a
programban nevesített, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium által meghatározott, eredményt vagy teljesülést
mérő mutató.

Innováció: olyan új vagy jelentős mértékben továbbfejlesztett termék, szolgáltatás
vagy folyamat - beleértve többek között a termelési, építési, illetve konstrukciós
folyamatokat - új marketingmódszer, vagy új szervezési mód megvalósítása az
üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén, amelynek célja
különösen valamely tevékenység hatékonyságának javítása, kedvező társadalmi és
környezeti hatások elérése;
Intenzitás: a ténylegesen kifizetett támogatás, valamint a termelőnél felmerült és
számlával, vagy egyéb a felhívásban részletezett- módon igazolt költségek
hányadosa.
Kedvezményezett: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a támogatásban
részesített támogatást igénylő, pénzügyi eszközök esetén – ha e rendelet eltérően
nem rendelkezik – az alapok alapját végrehajtó szervezet.
Kedvezményezett járások: a 290/2014 (XI. 26.) Kormányrendelet szerint azok a
járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex
mutatójának átlaga.
Kifizetési igénylés: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a kifizetési kérelem,
mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a szakmai beszámoló, valamint a
pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási szerződésben
meghatározott dokumentumok összessége.
Kifizető ügynökség: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).
Kötelezettségvállalási időszak: a támogatói okirat hatályba lépésétől a fenntartási
időszak végéig terjedő időintervallum.
KR dokumentum: az ügyfél által ügyfélkapun benyújtott az ügyfél részére
ügyfélkapun keresztül továbbított dokumentum tartalmát, valamint az elektronikus
benyújtás vagy továbbítás adatait tartalmazó elektronikus dokumentum, amelyet a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az ügyfél
ügyfélkapuján található értesítési tárhelyre a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszeren (a továbbiakban: KR) keresztül megküld.
Lakóhely: az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a
támogatást igénylő életvitelszerűen otthonául használ.
LEADER HACS: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő és az IH
által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti
kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek
teljesítését;

LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről
vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület,
amelynek vonatkozásában a LEADER HACS Helyi Fejlesztési Stratégiát fogalmaz
meg;
Megvalósítási hely: a támogatási kérelemben megjelölt, a projekt megvalósulását
szolgáló önálló ingatlan (egy helyrajzi számon nyilvántartott) vagy természetben
összefüggő önálló ingatlanok (több helyrajzi számon nyilvántartott). Indokolt esetben
egy megvalósítási helynek kell tekinteni az egymással nem összefüggő helyrajzi
számon lévő helyszíneket, amennyiben a különböző helyrajzi számokon megvalósuló
projektelemek műszaki és/vagy gazdasági értelemben összefüggnek, és egységes
projektet alkotnak.
Nonprofit szervezet: Az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a
nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális
szövetkezetként működő társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a
politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet.
Online kommunikációs eszköz: magába foglalja a projekt eredményeinek interneten
keresztül történő bemutatását (ide tartozhat: a projekt eredményeinek bemutatására
kialakított honlap, e-learning képzés kialakítása, online sajtócikk, közösségi média
alkalmazása – úgy mint facebook, twitter, youtube, instagram).
Projekt fizikai befejezése: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az az állapot,
amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási
szerződésben meghatározottak szerint elvégezték.
Projekt lezárása: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egy projekt akkor
tekinthető lezártnak, ha a kedvezményezett a támogatási szerződésben a
projektmegvalósítás befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget nem
vállalt, és a felhívásban meghatározott feltételek teljesültek. Ha a támogatási
szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további
kötelezettséget előírt, a projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt
kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának
eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az irányító
hatóság, Vidékfejlesztési Program esetén a kifizető ügynökség jóváhagyta, valamint a
záró jegyzőkönyv elkészült.
Projekt megkezdése: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az üzleti tervben
részletezett projektnek az ÁÚF 8.6.1 pontja szerinti megkezdése.
Projektmegvalósítás befejezése: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel

egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és
pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott
tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az irányító
hatóság – EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség – jóváhagyta és a támogatás
folyósítása megtörtént.
Projekt pénzügyi befejezése: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján, ha a projekt
fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett
elszámoló bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére
történő – kiegyenlítése megtörtént. A 100%- os támogatási intenzitású, kizárólag
szállítói finanszírozású projektek esetében a projekt pénzügyi befejezésének napja az
elszámoló bizonylatok irányító hatóság, EMVA-ból történő finanszírozás esetén a
kifizető ügynökség által történő kiegyenlítésének napja. A projekt pénzügyi
befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett
által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.
Projekt szintű mérföldkő: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a projekt
megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt megvalósítása
révén elért szakmai vagy műszaki eredmény.
Referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege.
Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek
megfelelő dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és
amelynek részei a projekt adatlap és a mellékletek.
Támogatói okirat: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az irányító hatóság
támogatási jogviszony létrehozására irányuló akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat.
Ügyfél-nyilvántartási rendszer: A 2007. évi XVII. törvény 9/B. §, valamint 26. §. (1)
bekezdése a) pontja szerinti nyilvántartás.

