Kapcsolódó HVS célkitűzés

„Csalogató Térség” – A térség természeti és
épített környezetének megóvása, fenntartható
fejlesztése a lakosság és az idelátogató
turisták érdekében

HVS intézkedés megnevezése:

Biztonságosabb, informáltabb térséget

A projekt besorolása
Életminőség javító intézkedés

Közösségi célú fejlesztés

A támogatás célja
Támogatás célja a közbiztonság növeléséhez, továbbá a településen belüli tájékoztatást,
információáramlást szolgáló, a településen vagy a mikrotérségben új, innovatív eszközpark
és infrastruktúra kiépítése, bővítése. Támogatás vehető igénybe a közbiztonság növelése
érdekében végrehajtott ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztésre, hangosbemondó rendszer kiépítése, jelzőrendszerek,
vagyonvédelmi rendszerek kiépítése, bővítésére, polgárőrség hatékonyságát növelő
eszközök beszerzésére, tájékoztató, népszerűsítő kiadványok készítése, a településen belüli
információáramlást szolgáló statikus/elektronikus hirdetőtábla(k), képes/hangos híradó
kiépítésére, a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységekre.
Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1 000 000 Ft

Maximum támogatási összeg:

18 000 000 Ft

Ügyfélkör (kötelező adattartalom)
-

önkormányzat,

-

nonprofit szervezetek

Támogatható települések köre (opcionális, de ha kimarad, akkor az intézkedés az egész
LEADER HACS illetékességi körére vonatkozik)
Minden település

Támogatási kritériumok (opcionális, de a LEADER-szerűség és a vállalások ellenőrzése
érdekében erősen ajánlott)

-

-

-

Amennyiben az ügyfél vagyonvédelmi eszköz beszerzésére, rendszer kiépítésére
igényel támogatást, úgy a pályázat benyújtásakor a pályázónak – nonprofit
szervezet esetén – létesítő okiratában szerepelnie kell a település vagy térség
közbiztonsági,
vagyonvédelmi
tevékenységének
fejlesztésére
irányuló
célkitűzésnek. A szervezet létesítő okiratában szerepelnie kell a közrend és
közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás
tevékenységek közül legalább 1 tevékenységnek.
Alapfeltétel projektenként min. 1 eszköztípus beszerzése vagy 1 közbiztonságot
növelő infrastrukturális rendszer kiépítése. amennyiben kérelme közbiztonsági
fejlesztésre irányul
A pályázónak legalább 2 együttműködési megállapodással kell rendelkeznie a
közbiztonsági tevékenységhez kapcsolódóan, amennyiben kérelme közbiztonsági
fejlesztésre irányul.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósulása esetén legalább 1 alkalommal közbiztonságot/közösségi médiát
népszerűsítő programot szervez az üzemeltetési időszak alatt.
Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon
helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, ahol a beruházási támogatásban részesült
IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik.
Amennyiben a fejlesztés egy települést érint, úgy a maximálisan támogatható
összeg 2 000 000 Ft. Együttműködés keretében (több települést érintő)
megvalósuló fejlesztés esetén településenként 2-2 millió Ft az igényelhető
támogatási összeg.

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: (opcionális)
Alapszabály nonprofit szervezeteknél
Együttműködési megállapodás a közbiztonsági tevékenységhez
formanyomtatványon
Építési tervdokumentáció, ha az építés meghaladja a nettó 5 millió Ft-t.
Részletes, tevékenységelemekre kiterjedő költségvetés

kapcsolódóan

IDZ

