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Kulturális és szabadidős szolgáltatások
infrastrukturális fejlesztése

I. Fogalom magyarázat
II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás célja a közösségi élet színtereinek fejlesztése, kiemelten a kulturális és szabadidő-sport
tevékenységeket. Támogatás vehető igénybe kulturális és szabadidős-sport zárt vagy szabadtéri terek
fejlesztésével, korszerűsítésével kapcsolatos építésre, épületfelújításra, -bővítésre, -korszerűsítésre, gépészetre, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre.
III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen
1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen
6 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos területen, illetve ha nincs a hátrányos
helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos területen, illetve ha nincs a
hátrányos helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 6 000 000 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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban
területen 0 forintösszeg, egyéb területen 30 000 000 forintösszeg.

hátrányos

helyzetű

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
1. A pályázat benyújtásakor a pályázónak - non profit szervezet esetén - létesítő okiratában szerepelnie
kell a település vagy térség kulturális vagy szabadidő-sport tevékenységének fejlesztésére irányuló
célkitűzéseknek. A szervezet létesítő okiratában szerepelnie kell a felsorolt tevékenységek közül
legalább egynek az alábbi területről: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. kulturális tevékenység, 3. kulturális örökség megóvása, 4.
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 5. hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 6. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. 2. Nem nyújtható támogatás olyan ingatlan fejlesztésére, amelyre vonatkozóan a
112/2009 (VIII.29.) FVM rendelet alapján támogató határozat van érvényben. 3. Nem nyújthat be
pályázatot, aki a 2009-ben meghirdetett Leader 1000542 célterületen támogató határozattal
rendelkezik. 4. Nem nyújtható támogatás kulturális zárt tér felújítására, kialakítására azon pályázónak,
aki olyan településen kíván fejlesztést megvalósítani, amely a 112/2009 (VIII.29.) FVM rendelet
szerint IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) támogató határozattal rendelkezik. 5. A
fejlesztésnek együttműködés keretében kell megvalósulni.
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
● ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése;
● bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó
és egyéb berendezések kiépítése;
● bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;

● bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése;
● be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
● bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
● bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
● bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és
berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása
céljából);
● bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
● a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési
munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése,
valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás;
● b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
● d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának
bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan
kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
● e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
● f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
● j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
VII. Értékelési szempontok
Ssz.

Értékelési szempont

Pontszám

Ellenőrzés módja

1.

Fejlesztésnek helyt adó település
lakosságszáma

20

2010. évi KSH adatok

2.

Fejlesztésnek helyt adó település
hátrányos helyzetű

20

240/2006 (XI.30.) Kormány
rendelet alapján

A pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban

20

3.

Szervezet eddigi tevékenységének
bemutatása

10

Pályázati dokumentáció

4.

A fejlesztés tartalmaz megújuló
energia alkalmazást. Megújuló
energia: nap, víz, szél,
geotermikus, biomassza

5.

Kulturális élethez, szabadidő-sport 15
tevékenységhez kapcsolódó
kialakított/kialakítandó, az
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli

Együttműködési
szándéknyilatkozat az Innovatív
Dél-Zala HACS által
rendszeresített
formanyomtatványon

együttműködési
szándéknyilatkozatok száma
6.

Beruházással a kulturális, sport,
szabadidős szolgáltatások köre
bővül

10

Pályázó nyilatkozata az Innovatív
Dél-Zala HACS által
rendszeresített
formanyomtatványon

Heti nyitvatartási idő

5

Pályázó nyilatkozata az Innovatív
Dél-Zala HACS által
rendszeresített
formanyomtatványon

7.

VIII. Részpontszámok értékelési szempontonként

Ssz.

Részpontszám
megnevezés

Értékelési szempont

Részpontszám

1.

Fejlesztésnek helyt adó település 1500 fő feletti
lakosságszáma

7

2.

Fejlesztésnek helyt adó település 500-1500 fő
lakosságszáma

12

3.

Fejlesztésnek helyt adó település 500 fő alatti
lakosságszáma

20

4.

Fejlesztésnek helyt adó település igen
hátrányos helyzetű

20

5.

Fejlesztésnek helyt adó település nem
hátrányos helyzetű

0

A pályázó szakmai tapasztalata a 1 év alatti
felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban

0

6.

A pályázó szakmai tapasztalata a 1-3 év
felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban

12

7.

A pályázó szakmai tapasztalata a 3 év feletti
felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban

20

8.

igen

10

9.

A fejlesztés tartalmaz megújuló
energia alkalmazást. Megújuló
energia: nap, víz, szél,
geotermikus, biomassza

nem

0

10.

A fejlesztés tartalmaz megújuló
energia alkalmazást. Megújuló
energia: nap, víz, szél,
geotermikus, biomassza

11.

Kulturális élethez, szabadidő2 együttműködési
sport tevékenységhez kapcsolódó szándéknyilatkozat
kialakított/kialakítandó, az
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli

4

együttműködési
szándéknyilatkozatok száma
8

12.

Kulturális élethez, szabadidő3-5 együttműködési
sport tevékenységhez kapcsolódó szándéknyilatkozat
kialakított/kialakítandó, az
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

15

13.

Kulturális élethez, szabadidő6 vagy több
sport tevékenységhez kapcsolódó együttműködési
kialakított/kialakítandó, az
szándéknyilatkozat
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

0

14.

Kulturális élethez, szabadidőAz előírt 1 együttműködési
sport tevékenységhez kapcsolódó szándéknyilatkozat
kialakított/kialakítandó, az
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma
igen

10

15.

Beruházással a kulturális, sport,
szabadidős szolgáltatások köre
bővül
Beruházással a kulturális, sport,
szabadidős szolgáltatások köre
bővül

nem

0

16.
17.

Heti nyitvatartási idő

6 óra alatt

1

18.

Heti nyitvatartási idő

6-12 óra

3

19.

Heti nyitvatartási idő

12 óra felett

5

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.
Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon. 3. Együttműködési szándéknyilatkozat az Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített formanyomtatványon.

