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bővítése érdekében

I. Fogalom magyarázat
Népfőiskola: a felnőttoktatás, közművelődés, ifjúságnevelés intézménye, mozgalma, pedagógiaiandragógiai elve és módszere. Célja választ adni azokra az állandóan változó társadalmi, gazdasági,
kulturális kihívásokra, amelyekkel az egyén, a közösség, a nemzet, az egész emberiség szembe találja
magát. Célját tananyag és tantárgyi megkötöttségek nélkül, sajátos pedagógiai-andragógiai elvek,
módszerek és eljárási szabályok alkalmazásával valósítja meg, melynek főbb alkotóelemei: a
csoportmunka, a közösségi nevelés, az aktivitás, az öntevékenység, a résztvevőközpontú felnőttoktatás,
a személyiségfejlesztés, a vitamódszer és a párbeszéd.
II. Támogatás vehető igénybe
A támogatás célja a térség tudásbázisának bővítése mind vállalkozói, mind közösségi oldalról. A
térségben preferált tudásközvetítés olyan rövid, aktuális információkat átadó képzések szervezése,
amelyek "népfőiskola" mintájára működnek. 1. Általános és szakmai (nem OKJ), rövid időtartamú,
gyakorlatorientált képzések, tapasztalatcserék szervezése vállalkozások, induló vállalkozások részére.
2. Hobbi tanfolyamok, hagyományápoló és közösségépítő, társadalmi felelősségvállalást erősítő
képzések szervezése önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások számára. Támogatás vehető
igénybe a képzés lebonyolítására, a képzéshez közvetlenül kapcsolódó nyilvánosság biztosítására, a
program lebonyolításához közvetlenül kapcsolódó kisértékű eszközök beszerzésére.
III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen
500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen
1 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos területen, illetve ha nincs a hátrányos
helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos területen, illetve ha nincs a
hátrányos helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 1 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező
típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH
településen (%)

Önkormányzat,
önkormányzati
társulás

100

100

Non-profit
szervezetek

100

100

Egyházi jogi
személy

100

100

Mikro-kis-közép
vállalkozás

60

65

Egyéni vállalkozó

60

65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban
területen 0 forintösszeg, egyéb területen 6 000 000 forintösszeg.

hátrányos

helyzetű

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
1. A pályázat benyújtásakor a pályázónak - nonprofit szervezet esetén - létesítő okiratában szerepelnie
kell a település vagy térség közösségfejlesztésére, formális vagy informális oktatást elősegítő
tevékenységének fejlesztésére irányuló célkitűzéseknek. A szervezet létesítő okiratában szerepelnie
kell a felsorolt tevékenységek közül legalább egynek az alábbi területről: 1. tudományos tevékenység,
kutatás, 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 3. kulturális tevékenység, 4.
kulturális örökség megóvása, 5. természetvédelem, állatvédelem, 6. környezetvédelem, 7. hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 8. emberi és állampolgári jogok
védelme, 9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység, 10. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások. 2.
A pályázónak rendelkeznie kell az elmúlt 3 évben legalább 1 képzés vagy rendezvénybonyolítási
tapasztalattal. 3. A fejlesztés együttműködés keretében támogatható. 4. Nem nyújthat be pályázatot,
aki a 2009-ben meghirdetett Leader 1001277 célterületen támogató határozattal rendelkezik.
V. Jogosult települések
A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska; Galambok; Gelse; Hahót; Sand; Rigyác; Pölöskefő; Orosztony; Belezna; Balatonmagyar
ód; Alsórajk; Kisrécse; Kilimán; Kerecseny; Kacorlak; Hosszúvölgy; Homokkomárom; Nemespá

tró; Nagyrécse; Nagybakónak; Murakeresztúr; Magyarszentmiklós; Liszó; Zalaújlak; Zalaszentjak
ab; Zalaszentbalázs; Szepetnek; Surd; Sormás; Pat; Magyarszerdahely; Nagyrada; Miháld; Zalas
zabar; Zalasárszeg; Zalamerenye; Zalakomár; Zalakaros; Újudvar; Gelsesziget; Garabonc; Fűzvöl
gy; Csapi; Eszteregnye; Fityeház; Börzönce;
VI. Elszámolható kiadások
● aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján,
valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való utazási költségtérítéssel együtt;
● ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése,
fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
● ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
● ad) terembérlet;
● ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
● af) eszközbérlés;
● ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;
● a) képzés, oktatás:
● b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
● c)a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében
megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
● e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
VII. Értékelési szempontok
Ssz.

Értékelési szempont

Pontszám

A pályázó szakmai tapasztalata
a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban

20

1.

Nyilatkozat képzési,
rendezvényszervezési
tapasztalatra vonatkozóan

Képzési program tartalmaz
környezettudatossággal
kapcsolatos elemet

10

2.

Képzés részletes
forgatókönyve
240/2006 (XI.30.) Kormány
rendelet alapján

3.

A képzésnek helyt adó település 15
hátrányos helyzetű (több
helyszín esetén legalább 1
helyszín hátrányos helyzetű
településen van)

Képzés részletes
forgatókönyve

4.

A képzésben tervezi hátrányos
helyzetű személyek (roma, 50
évnél idősebb munkanélküli,
fogyatékkal élő, 26 év alatti
pályakezdő) bevonását

15

Ellenőrzés módja

résztvevőként.
5.

A pályázó által vállalt,
20
képzésben résztvevő személyek
száma

Képzés részletes
forgatókönyve

6.

A képzésben érintett vagy
20
érdekelt, az Innovatív Dél-Zala
HACS tervezési területén belüli
szervezetekkel kialakítandó
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

Együttműködési
szándéknyilatkozat az
Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített
formanyomtatványon.

VIII. Részpontszámok értékelési szempontonként

Ssz.

Részpontszám
megnevezés

Értékelési szempont

Részpontszám

A pályázó szakmai tapasztalata előírt 1 tapasztalattal
a felvállalt fejlesztéssel
rendelkezik
kapcsolatban

0

1.

A pályázó szakmai tapasztalata 2-3 tapasztalattal
a felvállalt fejlesztéssel
rendelkezik
kapcsolatban

12

2.

A pályázó szakmai tapasztalata 4 vagy annál több
a felvállalt fejlesztéssel
tapasztalattal rendelkezik
kapcsolatban

20

3.

igen

10

4.

Képzési program tartalmaz
környezettudatossággal
kapcsolatos elemet
Képzési program tartalmaz
környezettudatossággal
kapcsolatos elemet

nem

0

5.

igen

15

6.

A képzésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű
(több helyszín esetén legalább
1 helyszín hátrányos helyzetű
településen van)

nem

0

7.

A képzésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű
(több helyszín esetén legalább
1 helyszín hátrányos helyzetű
településen van)

15

8.

A képzésben tervezi hátrányos igen
helyzetű személyek (roma, 50
évnél idősebb munkanélküli,
fogyatékkal élő, 26 év alatti
pályakezdő) bevonását
résztvevőként.

9.

A képzésben tervezi hátrányos nem
helyzetű személyek (roma, 50

0

évnél idősebb munkanélküli,
fogyatékkal élő, 26 év alatti
pályakezdő) bevonását
résztvevőként.
5

10.

A pályázó által vállalt,
16 fő alatt
képzésben résztvevő személyek
száma
A pályázó által vállalt,
16-25 fő
képzésben résztvevő személyek
száma

12

11.

A pályázó által vállalt,
25 fő felett
képzésben résztvevő személyek
száma

20

12.

0

13.

A képzésben érintett vagy
Az előírt 1 együttműködési
érdekelt, az Innovatív Dél-Zala szándéknyilatkozat
HACS tervezési területén belüli
szervezetekkel kialakítandó
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

7

14.

A képzésben érintett vagy
2 együttműködési
érdekelt, az Innovatív Dél-Zala szándéknyilatkozat
HACS tervezési területén belüli
szervezetekkel kialakítandó
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

12

15.

A képzésben érintett vagy
3-5 együttműködési
érdekelt, az Innovatív Dél-Zala szándéknyilatkozat
HACS tervezési területén belüli
szervezetekkel kialakítandó
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

20

16.

A képzésben érintett vagy
6 vagy több
érdekelt, az Innovatív Dél-Zala együttműködési
HACS tervezési területén belüli szándéknyilatkozat
szervezetekkel kialakítandó
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

IX. Jogkövetkezmények
X. Jogusultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Az Innovatív Dél-Zala HACS
által előírt csatolandó mellékletek: 1. Nonprofit szervezet esetén a szervezet létesítő okirata. 2. A
szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített formanyomtatványon. 3. Képzés részletes forgatókönyve az Innovatív Dél-Zala HACS

által rendszeresített formanyomtatványon. 4. Nyilatkozat képzési, rendezvényszervezési tapasztalatra
vonatkozóan az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 5.
Együttműködési szándéknyilatkozat az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon.

