Kapcsolódó HVS célkitűzés:

„Élhető Térség” - A helyi közösségek,
közösségi kezdeményezések erősítése

HVS intézkedés megnevezése:

Helyi
közösség
fejlődése
érdekében
közösségi terek kialakítása, közösségi
programok,
közösségi
ismeretszerzés
bővítése

A projekt besorolása (kötelező adattartalom)
Közösségi /életminőség javító

Közösségi célú fejlesztés

A támogatás célja

Hosszútávú cél a térség kis közösségeinek hatékony fejlesztése, a helyi közösségi terek
számának növelése, a közösségi ismeretszerzés lehetőségeinek bővítése, közösség összetartó
erejének növelése programok/programsorozatokon keresztül.
Közvetlen cél: Települési vagy mikrotérségi közösségeket befogadó terek fejlesztése. A
helyszínekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a lakosság közösségi életének és
ismereteinek emelése érdekében általános/tematikus/ meghatározott célcsoportra irányuló
programok szervezése és bonyolítása.
Ezen belül:
1. Települési vagy mikrotérségi szintű zárt közösségi terek fejlesztése; kulturális,
hagyományápoló, sport, informális oktatási vagy közösségfejlesztési helyszín kialakítása,
fejlesztése.
2. A működéshez kapcsolódó eszközök beszerzése.
3. Kulturális és sport (nem versenyszerű) rendezvények támogatása települési/mikrotérségi
szinten, vagy közösségépítő, tematikus táborok szervezése, vagy környezettudatosságot,
energiatakarékosságot népszerűsítő rendezvények szervezése a lakosság körében
települési vagy mikrotérségi szinten.
4. Tanfolyamok, hagyományápoló és közösségépítő, társadalmi felelősségvállalást erősítő
képzések szervezése önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások vagy
magánszemélyek számára.
5. Olyan kiadványok/információs anyagok összeállítása és készítése, amely hatékonyan
segíti elő a település/mikrotérség helytörténet-, helyismereti tudásanyagának
népszerűsítését, eredményesen hozzájárul adott település/mikrotérség települési
marketingjének fejlődéséhez, hosszútávon biztosítja a helyi tudás, hagyomány-kincs
továbbadását. (papíralapú vagy digitális formában)
Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. 4. vagy 5. tevékenységek legalább
valamelyikét. A 3. és 4. tevékenység önállóan nem támogatható.
Az 5. tevékenység önállóan abban az esetben támogatható, ha együttműködés keretében jön
létre.

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege (kötelező adattartalom)
Minimum támogatási összeg:

1 000 000 Ft

Maximum támogatási összeg:

10 000 000 Ft

Ügyfélkör (kötelező adattartalom a rendelet alapján, de szűkíthető)
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Egyház
Nonprofit szervezet
Mikrovállalkozás (a Leader TK2-ben is benne volt a rendezvényekben)

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)
-

-

-

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.
Nem vehető igénybe támogatás olyan helyrajzi számra, amely támogatást kapott a
2011-ben meghirdetett 1 022 953 LEADER célterületen.
Csak olyan eszközök beszerzése engedélyezett, amely eszköznek a közösségi
felhasználása adott rendezvény, képzés megvalósítása után is biztosított, azt adott
ügyfél tartósan közösségi célokra tudja használni.
Projektor beszerzése elismerhető költség legfeljebb bruttó 500 000 Ft.
Rendezvény esetén településenként legfeljebb 1 000 000 Ft támogatás igényelhető.
Rendezvény időtartama legalább 4 óra. Fellépők Zala megyéből kerülhetnek ki.
(akik díjazásban részesülnek) Közösségi rendezvényen elvárt résztvevői létszám
75 fő.

Tábor esetén legalább 5 naposnak kell lennie. A táborban legalább 15 főnek (+ vezetők)
kell egyidőben részt vennie. Tábor résztvevője csak az Innovatív Dél-Zala HACS területén
állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személy lehet.

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok (opcionális)
- a nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a
tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési
tervdokumentáció másolata, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a

helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat,
méretarányos adatait, műszaki leírást.

metszeteket

és

részletrajzokat,

azok

Részletes, tevékenységelemekre kiterjedő költségvetés

Mikrotérségi fejlesztések esetén együttműködési megállapodás. Mikrotérség: az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési területén lévő min. 3 település.

Tervezett rendezvény/tábor, képzés tematikájának ismertetése az Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített formanyomtatványon.

Tervezett kiadvány/információs anyag tartalmi és formai ismertetése.

