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I. Fogalom magyarázat
Eszköztípus: Olyan technikai eszköz, amelynek segítségével növelhető egyes települések
közbiztonsága és a polgárőr szervezetek engedély nélkül használhatják.
II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás célja a közbiztonság növeléséhez szükséges a településen vagy a térségben még új,
innovatív eszközpark és infrastruktúra kiépítése, bővítése. Támogatás vehető igénybe a közbiztonság
növelése érdekében végrehajtott ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre, hangosbemondó rendszer kiépítésére, jelzőrendszerek, vagyonvédelmi rendszerek
kiépítésére, polgárőrség hatékonyságát növelő eszközök beszerzésére, tájékoztató, népszerűsítő
kiadványok készítésére; a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységekre.
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
2 500 000 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 2 500 000 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

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban
területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000 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 közbiztonsági, vagyonvédelmi tevékenységének fejlesztésére irányuló
célkitűzéseknek. A szervezet létesítő okiratában szerepelnie kell a közrend és közlekedésbiztonság
védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás tevékenységek közül legalább 1
tevékenységnek. 2. Alapfeltétel projektenként min. 1 eszköztípus beszerzése vagy 1 közbiztonságot
növelő infrastrukturális rendszer kiépítése. 3. A pályázónak legalább 2 együttműködési
megállapodással kell rendelkeznie a közbiztonsági tevékenységhez kapcsolódóan. 4. A pályázónak
vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása esetén legalább 1
alkalommal közbiztonságot népszerűsítő programot szervez. 5. A pályázatban nem vehet részt az a
település, amely eredményesen szerepelt a 2009-ben meghirdetett Leader 1 000 870 célterületen.
V. Jogosult települések
A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska; Galambok; Gelse; Hahót; Sand; Rigyác; Orosztony; Belezna; Alsórajk; Kisrécse; Kilim
án; Kerecseny; Kacorlak; Hosszúvölgy; Homokkomárom; Nemespátró; Nagybakónak; Murakeres
ztúr; Magyarszentmiklós; Liszó; Zalaújlak; Zalaszentjakab; Zalaszentbalázs; Szepetnek; Surd; So
rmás; Pat; Magyarszerdahely; Nagyrada; Miháld; Zalaszabar; Zalasárszeg; Zalamerenye; Zalako
már; Zalakaros; Újudvar; Gelsesziget; Garabonc; Fűzvölgy; Csapi; Eszteregnye; Fityeház; Börzö
nce;
VI. Elszámolható kiadások
● bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése;
● bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
● bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
● ga) hirdetések költségei;

● b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
● e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
● f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
● g) marketing kiadások:
● gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);
● 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

A pályázó szakmai
tapasztalata a felvállalt
fejlesztéssel kapcsolatban

20

2.

Szervezet eddigi
tevékenységének bemutatása

3.

Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

15

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

4.

Közbiztonsághoz kapcsolódó 20
kialakított, kialakítandó Zala
megyei vagy az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli
együttműködési
megállapodások száma
20

Részletes forgatókönyv

5.

Közbiztonságot népszerűsítő
programba bevonni kívánt
települések száma (csak az
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területéről)
A fejlesztésnek helyt adó
településen működik
bűnmegelőző vagy önkéntes
tűzoltó csoport, egyesület

5

Bejegyzést igazoló dokumentum
vagy nyilatkozat az Innovatív
Dél-Zala HACS által
rendszeresített
formanyomtatványon

6.

VIII. Részpontszámok értékelési szempontonként

Ssz.
1.

Értékelési szempont
Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

Részpontszám
megnevezés
1500 fő feletti

Részpontszám
7

2.

Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

500-1500 fő

12

3.

Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

500 fő alatti

20

A pályázó szakmai
tapasztalata a felvállalt
fejlesztéssel kapcsolatban

1 év alatti

0

4.

A pályázó szakmai
tapasztalata a felvállalt
fejlesztéssel kapcsolatban

1-3 év

12

5.

3 év feletti

20

6.

A pályázó szakmai
tapasztalata a felvállalt
fejlesztéssel kapcsolatban

7.

Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

igen

15

8.

Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

nem

0
0

9.

Közbiztonsághoz kapcsolódó Az előírt 2 együttműködési
kialakított, kialakítandó Zala megállapodás
megyei vagy az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli
együttműködési
megállapodások száma

12

10.

Közbiztonsághoz kapcsolódó 3-5 együttműködési
kialakított, kialakítandó Zala megállapodás
megyei vagy az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli
együttműködési
megállapodások száma

20

11.

Közbiztonsághoz kapcsolódó 6 vagy több együttműködési
kialakított, kialakítandó Zala megállapodás
megyei vagy az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli
együttműködési
megállapodások száma
1-2 település

7

12.

Közbiztonságot népszerűsítő
programba bevonni kívánt
települések száma (csak az
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területéről)

3-5 település

12

13.

Közbiztonságot népszerűsítő
programba bevonni kívánt
települések száma (csak az
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területéről)

14.

Közbiztonságot népszerűsítő

6 vagy több település

20

programba bevonni kívánt
települések száma (csak az
Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területéről)
igen

5

15.

A fejlesztésnek helyt adó
településen működik
bűnmegelőző vagy önkéntes
tűzoltó csoport, egyesület

nem

0

16.

A fejlesztésnek helyt adó
településen működik
bűnmegelőző vagy önkéntes
tűzoltó csoport, egyesület

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. Eszköz felhasználásának részletes bemutatása az Innovatív Dél-Zala HACS
által rendszeresített formanyomtatványon. 4. Együttműködési megállapodás az Innovatív Dél-Zala
HACS által rendszeresített formanyomtatványon. Min. 2 db együttműködési megállapodás. 5.
Részletes forgatókönyv az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. A
tervezett közbiztonságot népszerűsítő program forgatókönyve.

