Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 022 939
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Vállalkozások piacra jutásának elősegítése a marketing eszközeivel
Vonatkozó HPME azonosító: 430b10
Vonatkozó HPME megnevezése: Vállalkozások piacra jutásának elősegítése a marketing eszközeivel
I. Fogalom magyarázat
Online marketing: az e-marketing egy fajtája, nem más, mint internetes marketing. Az eladónak személyesebb módszerekkel van lehetősége
cégének vagy üzletének ismertségét/tudatosságát felépíteni, és ezzel végeredményben egy emberközpontúbb kommunikációt létrehozni. A
kommunikáció célja végső soron az, hogy megalapozza a potenciális vásárlóban a bizalmat az eladó iránt. Online marketing eszközei:
sajtóközlemények, banner hirdetések, link kampányok, e-mailek és hírlevelek, keresőmarketing. Webtartalom fejlesztés: olyan internet alapú
fejlesztés, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó kezébe adja a webtartalom alkotást, biztosítja a gyorsabb frissítést.

II. Támogatás vehető igénybe
A támogatás célja a térségben előállított meglévő/új termék/szolgáltatás népszerűsítése, piacra jutásának elősegítése térségi, régiós és
országos igényekre alapozva. Közvetlen cél: új, a vállalkozásra nem jellemző, a térségben innovatív marketing tevékenységek/eszközök
meghonosítása, a vállalkozói szféra kapcsolatrendszerének szélesítése. Támogatás vehető igénybe a térségben működő egyéni vállalkozók és
mikrovállalkozások piacra jutásának elősegítése érdekében marketing tevékenységek támogatására.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 150 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 750 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 150 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 750 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Egyéni vállalkozó
Mikro-kis-közép vállalkozás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60

65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 14 370 272
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
1. Csak olyan egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás pályázhat, akinek cégbírósági bejegyzése, vállalkozói igazolványának kiállítása régebbi, mint
2011. január 4. 2. Nem nyújthat be pályázatot olyan vállalkozás, akinek székhelye városi rangú településen van. 3. A pályázónak több telephely
esetén nyilatkoznia kell, hogy mely telephelyen, mely vállalkozói tevékenységéhez kapcsolódik a tervezett marketing tevékenység. 4. A
pályázónak legalább 2 marketing eszköz alkalmazása kötelező (az elszámolható költségek között felsorolt ötből). 5. Weboldal létrehozása
esetén minimális feltétel, hogy a vásárló kapcsolatba tudjon lépni online az eladóval. (Minimálisan a weboldalról e-mailt lehessen küldeni a

weboldal tulajdonosának.)
6. Csak olyan fejlesztés támogatható, amely a vállalkozás szempontjából új marketing eszközt
alkalmaz. 7. Kis- és középvállalkozás nem támogatható.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród ; Alsórajk ; Kisrécse
Kilimán ;
Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagyrécse ; Nagybakónak ; Murakeresztúr
Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely
Nagyrada ; Miháld ; Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy ; Csapi
Eszteregnye ; Fityeház ; Börzönce ;

;
;
;
;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
kiállításon való részvétel költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei)
Online marketing kampány kiadásai (sajtóközlemény, banner, link-kampány, e-mail, hírlevél kampány költségei)
szórólap, kiadványkészítés költségei
hirdető tábla, táblarendszer megtervezése és kivitelezése, elhelyezése
weboldal elkészítésének költségei/webtartalom fejlesztése

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Az Innovatív Dél-Zala HACS által előírt csatolandó mellékletek: 1. Egyéni
vállalkozó esetén az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő kiállító szerv 30 napnál nem régebbi igazolása vállalkozói tevékenységéről. 2.
Nyilatkozat az eddig alkalmazott marketing eszközökről, és a telephelyeken folytatott vállalkozói tevékenységekről az Innovatív Dél-Zala HACS
által rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 022 953
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Innovációs és tudásközpont létrehozása
Vonatkozó HPME azonosító: 430a01
Vonatkozó HPME megnevezése: Innovációs és tudásközpont létrehozása
I. Fogalom magyarázat
Innovációs és tudásközpont: olyan központ, amely új eljárásokat, módszereket, technikákat, forrásokat terjeszt, amelyek elősegítik a helyi
vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek alkalmazkodását a folyamatosan változó piaci viszonyokhoz. Az új módszerek felkutatásához
folyamatosan szemlézik a hazai és a nemzetközi szakirodalmat és tapasztalatokat. Ezt összehangolva a helyi igényekkel és lehetőségekkel
képzéseket, rendezvényeket szervez.

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe olyan innovációs és tudásközpont létrehozására, amely új eljárásokat, technikákat, módszereket terjeszt, amelyek
elősegítik a helyi vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek alkalmazkodását a folyamatosan változó piaci viszonyokhoz, adott témában
rendezvényeket, képzéseket szervez. Támogatható tevékenységek: Az innovációs és tudásközpont kialakításával kapcsolatos építés,
épületfelújítás, -korszerűsítés, -bővítés, -gépészet, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés. A tervezett tevékenységekhez kapcsolódó
eszközfejlesztés, a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó marketing tevékenységek. A tudásközpont működtetése a projekt időtartama
alatt. Képzés költsége.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 23 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 23 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 23 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
1. Ha a pályázó nonprofit szervezet, akkor bejegyzésének 2010. január 1. előtti keltezésűnek kell lennie. A pályázat benyújtásakor a
pályázónak - non profit szervezet esetén - létesítő okiratában szerepelnie kell a vidéki térség fejlesztésére irányuló célkitűzésnek. A szervezet
létesítő okiratában szerepelnie kell a felsorolt tevékenységek közül legalább kettőnek az alábbi területről: 1. tudományos tevékenység, kutatás,

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 3. természetvédelem, 4. környezetvédelem, 5. hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 6. emberi és állampolgári jogok védelme, 7. fogyasztóvédelem, 8. munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 9.
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. 2. Min. 3 db, az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési területén belüli együttműködési szándéknyilatkozat szolgáltatások igénybevételére. 3. A pályázónak rendelkeznie kell
felnőttképzési akkreditációval vagy ilyen szervezettel kötött együttműködési megállapodással (A felnőttképzéssel rendelkező szervezetnek zala
megyei székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie.) 4. A pályázónak igazolnia kell referenciákkal a vidékfejlesztésben szerzett
tapasztalatot. 5. A működés első két évében minimum 2-2 képzés indítása vállalkozások és nonprofit szervezetek számára. Képzéseknek
illeszkednie kell a HVS célkitűzéseihez (innovatív, turisztikai vagy környezeti fenntarthatóságra épülő, gazdaság-fejlesztési és közösségépítési
képzés, képzésenként min. 30 óra). A képzésen résztvevők célcsoportja kizárólag az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén élő/működő
személy, szervezet lehet.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród ; Alsórajk ; Kisrécse
Kilimán ;
Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagyrécse ; Nagybakónak ; Murakeresztúr
Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely
Nagyrada ; Miháld ; Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy
Csapi ; Eszteregnye ; Fityeház ; Börzönce ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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:
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;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség,
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Oktatók javadalmazása vállalkozói szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt
Oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költsége
Meghívók, szórólapok, kiadványok költségei
Képzés lebonyolításához szükséges a 2000. évi C törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
Oktatás ideje alatt biztosított étel- italfogyasztás

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

;
;
;
;

A fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó, Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési területén belül kialakítandó
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
Tervezett működésben igazolható a többszektorúság
Szakmai tapasztalat a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
Heti nyitvatartási idő

Együttműködési szándéknyilatkozatok

20

Együttműködési szándéknyilatkozat
Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása

20
10

Pályázati dokumentáció

10

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű

Innovációs és tudásközpont szolgáltatási, működtetési 10
koncepciója
2010. évi KSH adatok
20
240/2006 (XI.30.) Kormány rendelet alapján
10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó, Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési területén belül kialakítandó
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
A fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó, Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési területén belül kialakítandó
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
A fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó, Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési területén belül kialakítandó
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
Tervezett működésben igazolható a többszektorúság

Az előírt 3 együttműködési szándéknyilatkozat

0

4-6 együttműködési szándéknyilatkozat

12

7 vagy több együttműködési szándéknyilatkozat

20

A civil-, vállalkozói és közszféra közül csak 1 szektor
jelenik meg
A civil-, vállalkozói és közszféra közül 2 megjelenik
Mindhárom szektor (civil, vállalkozói, köz) megjelenik
1 év alatti

0

1-3 év

5

3 év feletti

10

igen

10

nem

0

19 óra alatt
19-32 óra
32 óra felett
1500 fő feletti
500-1500 fő
500 fő alatti
igen
nem

2
5
10
12
20
7
10
0

Tervezett működésben igazolható a többszektorúság
Tervezett működésben igazolható a többszektorúság
Szakmai tapasztalat a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
Szakmai tapasztalat a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
Szakmai tapasztalat a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
Heti nyitvatartási idő
Heti nyitvatartási idő
Heti nyitvatartási idő
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű

10
20
0

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot 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. Innovációs és tudásközpont szolgáltatási, működtetési koncepciója az Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített formanyomtatványon. Tudásközpont szolgáltatási, működtetési koncepciója tartalmazza a fejlesztéssel és működtetéssel
kapcsolatos tevékenységeket. 4. Együttműködési szándéknyilatkozat az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon.
Min. 3 együttműködési szándéknyilatkozat. 5. Felnőttképzési akkreditáció igazolása vagy együttműködési megállapodás - az Innovatív
Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon - felnőttképző szervezettel.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 022 946
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása
Vonatkozó HPME azonosító: 430b09
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása
I. Fogalom magyarázat
Helyi termék: Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén előállított, ott megtermelt, hagyományos vagy a térségre jellemző technológiával,
eljárással készült vagy feldolgozott termék. Helyi terméknek minősül továbbá az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tervezési
területén kézműves technológiával előállított termék, melynek alapanyaga nem feltétlenül a térségből származik (az alapanyag késztermékké
feldolgozása a térségben történik).

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás célja helyi induló vagy működő mikrovállalkozások támogatása a térség jövedelemteremtő helyzetének javítása érdekében.
Közvetlen cél: látványműhelyek, bemutatóhelyek kialakításával egyszerre biztosítható a termelési tevékenység támogatása és a vevőkör
bővítése, a vásárló helybevitele az eladóhoz. Támogatás vehető igénybe vállalkozások infrastrukturális adottságainak és termelői eszközeinek
fejlesztésére és építésre. Támogatható a bemutathatóságot, a helyben vásárlás lehetőségét biztosító eszközpark kialakítása/fejlesztése; az
élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok bevezetése és tanúsíttatása. Támogatható a tevékenységhez kapcsolódó marketing tevékenység, a
projekt nyilvánosságának biztosítása.

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 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Egyéni vállalkozó
Mikro-kis-közép vállalkozás
Őstermelő
Magánszemély

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60

65
65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 55 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
1. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig
legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításához kapcsolódó, helyi termékkel kapcsolatos rendezvényen vagy képzésen. 2. A

pályázónak igazolnia kell legalább 2, az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén működő vállalkozással vagy őstermelővel vagy nonprofit
szervezettel az együttműködést vagy ennek az együttműködésnek a kiépítési szándékát (együttműködési megállapodás vagy együttműködési
szándéknyilatkozat). 3. Kis- és középvállalkozások nem támogathatóak. 4. Induló vállalkozás támogatható.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród ; Alsórajk ; Kisrécse
Kilimán ;
Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagyrécse ; Nagybakónak ; Murakeresztúr
Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely
Nagyrada ; Miháld ; Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy
Csapi ; Eszteregnye ; Fityeház ; Börzönce ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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:
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;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
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) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Szakmai tapasztalat a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban (vállalkozói, magánszemélyi)
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza.
Munkahely megtartása vagy új munkahely kialakítása
történik (beleértve az önfoglalkoztatást főállásban)

2010. évi KSH adatok
240/2006 (XI.30.) Kormány rendelet alapján
Vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása vagy
szakmai önéletrajz
Pályázati dokumentáció

20
10
20

Pályázati adatlap

20

10

;
;
;
;

Térségben termelő/működő vállalkozásokkal,
Együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat
őstermelőkkel, nonprofit szervezetekkel meglévő vagy
kialakítandó együttműködések száma

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Szakmai tapasztalat a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban (vállalkozói, magánszemélyi)
Szakmai tapasztalat a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban (vállalkozói, magánszemélyi)
Szakmai tapasztalat a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban (vállalkozói, magánszemélyi)
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza.
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza.
Munkahely megtartása vagy új munkahely kialakítása
történik (beleértve az önfoglalkoztatást főállásban)
Munkahely megtartása vagy új munkahely kialakítása
történik (beleértve az önfoglalkoztatást főállásban)
Munkahely megtartása vagy új munkahely kialakítása
történik (beleértve az önfoglalkoztatást főállásban)
Térségben termelő/működő vállalkozásokkal,
őstermelőkkel, nonprofit szervezetekkel meglévő vagy
kialakítandó együttműködések száma
Térségben termelő/működő vállalkozásokkal,
őstermelőkkel, nonprofit szervezetekkel meglévő vagy
kialakítandó együttműködések száma
Térségben termelő/működő vállalkozásokkal,
őstermelőkkel, nonprofit szervezetekkel meglévő vagy
kialakítandó együttműködések száma

500-1500 fő
1500 fő feletti
500 fő alatti
igen
nem
1 év alatti

12
7
20
10
0
0

1-3 év

10

3 év feletti

20

nem

0

igen

10

Csak munkahely megtartás történik

10

1 új munkahely jön létre

15

2 vagy több munkahely jön létre

20

Az előírt 2 együttműködő partner nyilatkozata,
megállapodása

0

3-5 együttműködő partner nyilatkozata, megállapodása 12

6 vagy több együttműködő partner nyilatkozata,
megállapodása

20

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Az Innovatív Dél-Zala HACS által előírt csatolandó mellékletek: 1.
Együttműködési szándéknyilatkozat vagy megállapodás (min. 2 vállalkozással vagy őstermelővel vagy nonprofit szervezettel) az Innovatív
Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 2. Nyilatkozat az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon. Nyilatkozat, hogy a pályázó legalább 1 alkalommal részt vesz a HVS megvalósításához kapcsolódó, helyi termékkel
kapcsolatos rendezvényen vagy képzésen. 3. A vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített formanyomtatványon. 4. Szakmai önéletrajz az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon.
Magánszemély esetén a pályázó önéletrajza szükséges a személyi tapasztalatok igazolására.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 022
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: A jövő alkotóműhelyei - képzések a közösségi és vállalkozói ismeretek bővítése érdekében
Vonatkozó HPME azonosító: 430d02
Vonatkozó HPME megnevezése: "A jövő alkotóműhelyei" - képzések a közösségi és vállalkozói ismeretek bővítése érdekében
I. Fogalom magyarázat
Népfőiskola: a felnőttoktatás, közművelődés, ifjúságnevelés intézménye, mozgalma, pedagógiai-andragógiai 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 helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60

100
100
100
65
65

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

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
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród ; Alsórajk ; Kisrécse
Kilimán ;
Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagyrécse ; Nagybakónak ; Murakeresztúr
Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely
Nagyrada ; Miháld ; Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy
Csapi ; Eszteregnye ; Fityeház ; Börzönce ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás:
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;
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
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
Képzési program tartalmaz környezettudatossággal
kapcsolatos elemet
A képzésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
(több helyszín esetén legalább 1 helyszín hátrányos
helyzetű településen van)
A képzésben tervezi hátrányos helyzetű személyek
(roma, 50 évnél idősebb munkanélküli, fogyatékkal élő,
26 év alatti pályakezdő) bevonását résztvevőként.
A pályázó által vállalt, képzésben résztvevő személyek
száma
A képzésben érintett vagy érdekelt, az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési területén belüli
szervezetekkel kialakítandó együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

Nyilatkozat képzési, rendezvényszervezési
tapasztalatra vonatkozóan
Képzés részletes forgatókönyve

20

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

15

Képzés részletes forgatókönyve

15

Képzés részletes forgatókönyve

20

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

20

10

;
;
;
;

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
Képzési program tartalmaz környezettudatossággal
kapcsolatos elemet
Képzési program tartalmaz környezettudatossággal
kapcsolatos elemet
A képzésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
(több helyszín esetén legalább 1 helyszín hátrányos
helyzetű településen van)
A képzésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
(több helyszín esetén legalább 1 helyszín hátrányos
helyzetű településen van)
A képzésben tervezi hátrányos helyzetű személyek
(roma, 50 évnél idősebb munkanélküli, fogyatékkal élő,
26 év alatti pályakezdő) bevonását résztvevőként.
A képzésben tervezi hátrányos helyzetű személyek
(roma, 50 évnél idősebb munkanélküli, fogyatékkal élő,
26 év alatti pályakezdő) bevonását résztvevőként.
A pályázó által vállalt, képzésben résztvevő személyek
száma
A pályázó által vállalt, képzésben résztvevő személyek
száma
A pályázó által vállalt, képzésben résztvevő személyek
száma
A képzésben érintett vagy érdekelt, az Innovatív DélZala HACS tervezési területén belüli szervezetekkel
kialakítandó együttműködési szándéknyilatkozatok
száma
A képzésben érintett vagy érdekelt, az Innovatív DélZala HACS tervezési területén belüli szervezetekkel
kialakítandó együttműködési szándéknyilatkozatok
száma
A képzésben érintett vagy érdekelt, az Innovatív DélZala HACS tervezési területén belüli szervezetekkel
kialakítandó együttműködési szándéknyilatkozatok
száma
A képzésben érintett vagy érdekelt, az Innovatív DélZala HACS tervezési területén belüli szervezetekkel
kialakítandó együttműködési szándéknyilatkozatok
száma

előírt 1 tapasztalattal rendelkezik

0

2-3 tapasztalattal rendelkezik

12

4 vagy annál több tapasztalattal rendelkezik

20

igen

10

nem

0

igen

15

nem

0

igen

15

nem

0

16 fő alatt

5

16-25 fő

12

25 fő felett

20

Az előírt 1 együttműködési szándéknyilatkozat

0

2 együttműködési szándéknyilatkozat

7

3-5 együttműködési szándéknyilatkozat

12

6 vagy több együttműködési szándéknyilatkozat

20

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot 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.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 046
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Közösségi programok (rendezvények)
Vonatkozó HPME azonosító: 430c07
Vonatkozó HPME megnevezése: Közösségi programok (rendezvények)
I. Fogalom magyarázat
Mikrotérség: az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén lévő min. 3 település.

II. Támogatás vehető igénybe
A támogatás célja mikrotérségi szinten a helyi közösségek öntevékeny programjainak támogatása, melynek középpontjában a
hagyományápolás, közösségfejlesztés és a természeti adottságok fenntarthatóságának biztosítása áll. Támogatás vehető igénybe: 1. Kulturális
és sport (nem versenyszerű) rendezvények támogatása mikrotérségi szinten 2. Fiataloknak, gyermekeknek szóló közösségépítő táborok
szervezése 3. Környezettudatosságot, energiatakarékosságot népszerűsítő rendezvények/akciók szervezése a lakosság körében mikrotérségi
szinten. A programokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés. A rendezvényszervezéshez kapcsolódó marketing tevékenységek, a
nyilvánosság biztosítása.

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 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60

100
100
100
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 21 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
1. témakör esetén: A kulturális és sport eseménynek legalább 3 naposnak (8 óra/nap) kell lenni és legalább 3 települést kell érintenie. Fellépők
Zala megyéből kerülhetnek ki. 2. témakör esetén: Bentlakásos tábor esetén legalább 6 naposnak (5 éjszaka), napközis tábor esetén legalább
10 naposnak (8 óra/nap) kell lennie. A táborban legalább 20 főnek (+ nevelők) kell egyidőben részt vennie. A tábornak az Innovatív Dél-Zala
HACS területén kell megvalósulnia, legalább 2 külső programhelyszínnel 2 különböző településen. 3. témakör esetén: Környezettudatosságot,

energiatakarékosságot népszerűsítő rendezvények, akciók esetén legalább 3 naposnak kell lennie (8 óra/nap) és legalább 3 települést kell
érintenie. 4. A pályázat benyújtásakor a pályázónak - non profit szervezet esetén - létesítő okiratában szerepelnie kell a felsorolt
tevékenységek közül legalább egynek az alábbi területről: 1.egészségmegőrzés, 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 3.
kulturális tevékenység, 4. természetvédelem, 5. környezetvédelem, 6. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése, 7. sport. 5.Pályázónak rendelkeznie kell legalább 1 db, 50 főt megmozgató min. 4 óra időtartamú rendezvény megszervezésének
tapasztalatával vagy legalább 20 főt fogadó, min. 4 napos tábor megszervezésének tapasztalatával. 6. Nem támogatható az 1. témakörben
Csapi, Hahót, Kisrécse, Magyarszerdahely, Nagyrécse, Sand, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalamerenye településeken megrendezésre kerülő
program. 7. A fejlesztést együttműködés keretében kell megvalósítani.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród ; Alsórajk ; Kisrécse
Kilimán ;
Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagyrécse ; Nagybakónak ; Murakeresztúr
Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely
Nagyrada ; Miháld ; Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy
Csapi ; Eszteregnye ; Fityeház ; Börzönce ;

;
;
;
;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei
ai) anyagköltség, alapanyag költség.
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;)
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban
A rendezvénynek, tábornak, akciónak helyt adó
település hátrányos helyzetű (több helyszín esetén
legalább 1 helyszín hátrányos helyzetű településen
van)
A rendezvénybe, táborba, akcióba tervezi hátrányos
helyzetű személyek (roma, fogyatékkal élő) bevonását
résztvevőként, közreműködőként

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének
ismertetése
240/2006 (XI.30.) Kormány rendelet alapján

20

Rendezvény forgatókönyv

10

15

Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén a
Rendezvény forgatókönyv
rendezvénybe, táborba, akcióba bevont települések
száma (Tábor esetén a tábor programja során érintett
települések, külső helyszínek)
Tervezett programban igazolható a többszektorúság Együttműködési megállapodás
A programban az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési Rendezvény forgatókönyv
területéről vontak be közreműködőket

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban
A rendezvénynek, tábornak, akciónak helyt adó
település hátrányos helyzetű (több helyszín esetén
legalább 1 helyszín hátrányos helyzetű településen
van)
A rendezvénynek, tábornak, akciónak helyt adó
település hátrányos helyzetű (több helyszín esetén
legalább 1 helyszín hátrányos helyzetű településen
van)
A rendezvénybe, táborba, akcióba tervezi hátrányos
helyzetű személyek (roma, fogyatékkal élő) bevonását
résztvevőként, közreműködőként
A rendezvénybe, táborba, akcióba tervezi hátrányos
helyzetű személyek (roma, fogyatékkal élő) bevonását
résztvevőként, közreműködőként
Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén a
rendezvénybe, táborba, akcióba bevont települések
száma (Tábor esetén a tábor programja során érintett
települések, külső helyszínek)
Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén a
rendezvénybe, táborba, akcióba bevont települések
száma (Tábor esetén a tábor programja során érintett
települések, külső helyszínek)
Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén a
rendezvénybe, táborba, akcióba bevont települések
száma (Tábor esetén a tábor programja során érintett
települések, külső helyszínek)
Tervezett programban igazolható a többszektorúság

1 év alatti

0

1-3 év

12

3 év feletti

20

igen

15

nem

0

igen

10

nem

0

előírt 3 település

0

4-5 település

12

6 vagy több település

20

A civil-, vállalkozói és közszféra közül csak 1 szektor
jelenik meg
A civil-, vállalkozói és közszféra közül 2 megjelenik
Mindhárom szektor (civil, vállalkozói, köz) megjelenik
Nincs közreműködő

0

1 vagy 2 fellépő, előadó, közreműködő

7

3-5 fellépő, előadó, közreműködő

12

6 vagy több fellépő, előadó, közreműködő

20

Tervezett programban igazolható a többszektorúság
Tervezett programban igazolható a többszektorúság
A programban az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területéről vontak be közreműködőket
A programban az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területéről vontak be közreműködőket
A programban az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területéről vontak be közreműködőket
A programban az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területéről vontak be közreműködőket

VIII. Jogkövetkezmények
-

15
20

7
15
0

IX. Jogosultságot 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 vagy vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív
Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 3. Rendezvény forgatókönyv az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon. 4. Együttműködési megállapodás az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 5. Nyilatkozat
rendezvényszervezési/táborszervezési tapasztalatra vonatkozóan az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 039
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Hálózatok kiépítése a térség gazdasági, környezeti és társadalmi felemelkedése érdekében
Vonatkozó HPME azonosító: 430f03
Vonatkozó HPME megnevezése: Hálózatok kiépítése a térség gazdasági, környezeti és társadalmi felemelkedése érdekében
I. Fogalom magyarázat
Többszektorú hálózatok, klaszterek: olyan együttműködések, ahol az önkormányzatok és intézményeik, a gazdasági szervezetek és civil
szervezetek legalább 2 típusa képviselteti magát a hálózat munkájában.

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás célja: Különböző hálózatok, klaszterek létrehozása az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén működő civil szervezetek,
önkormányzatok, vállalkozások részvételével. Ezek a szervezetek tegyék lehetővé az adott vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok
hatékonyabb működését, az ágazatközi együttműködést, a helyi társadalom közösségi szerepvállalásának növekedését. Segítsék elő a
szervezetek együttes megjelenését különböző rendezvényeken, biztosítsák a hálózaton belüli szorosabb együttműködések
kialakítását. Támogatás vehető igénybe: Hálózatépítéshez kapcsolódó marketing tevékenység. Hálózat tevékenységéről, tagjairól szóló
kiadványkészítés. Hálózatépítéshez kapcsolódó rendezvények szervezése, hálózaton belüli képzések szervezése. A hálózat működtetése
érdekében felmerülő kapcsolattartás.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 4 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 4 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

80
80
60
60
100

90
90
65
65
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 9 000 000
forintösszeg.

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
gazdaságfejlesztési, hálózatépítési tevékenységének fejlesztésére irányuló célkitűzéseknek. A szervezet létesítő okiratában szerepelnie kell a

felsorolt tevékenységek közül legalább egynek az alábbi területről: 1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 2. kulturális
tevékenység. 3. Természetvédelem. 4. Környezetvédelem, 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 2. A
pályázónak rendelkeznie kell az elmúlt 3 évben legalább 1 képzés vagy rendezvényszervezési tapasztalattal. 3. Az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig a hálózat tagjainak el kell érnie a min. 8 tagot.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy ; Csapi ; Eszteregnye
Fityeház ; Börzönce ; Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród
Alsórajk ; Kisrécse ; Kilimán ; Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagyrécse ; Nagybakónak
Murakeresztúr ; Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat
Magyarszerdahely ; Nagyrada ; Miháld ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak és az ezekhez kapcsolódó útiköltség térítés;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége;
ag) étel -, italfogyasztás illetve ezek alapanyag költségei;
b) oktatás, képzés költségei:
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
bd) terembérlet;
be) meghívók;
bf) eszközbérlés;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cc) szerkesztés költségei;
cd) terjesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
de) honlap készítés költsége;
df) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) napidíj;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

;
;
;
;

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén az
együttműködésbe bevont települések száma
Az együttműködésben megjelenő szektorok száma
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
meg (legalább 1 helyszín hátrányos helyzetű)
A hálózatépítésbe bevont települések
összlakosságának száma
Hálózatépítés tartalmaz környezettudatossággal
kapcsolatos elemet

Együttműködési megállapodás

20

Együttműködési megállapodás
Szervezet/vállalkozó eddigi tevékenységének
ismertetése
240/2006 (XI.30.) Kormány rendelet alapján

20
20

2010. évi KSH adatok és együttműködési
megállapodás
Hálózatépítési programterv

15

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén az
együttműködésbe bevont települések száma
Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén az
együttműködésbe bevont települések száma
Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén az
együttműködésbe bevont települések száma
Az együttműködésben megjelenő szektorok száma

1-3 település

0

4-6 település

12

7 vagy több település

20

A civil-, vállalkozói és közszféra közül csak 1 szektor
jelenik meg
Az együttműködésben megjelenő szektorok száma
A civil-, vállalkozói és közszféra közül 2 megjelenik
Az együttműködésben megjelenő szektorok száma
Mindhárom szektor (civil, vállalkozói, köz) megjelenik
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal 1 év alatti
kapcsolatban
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal 1-3 év
kapcsolatban
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal 3 év feletti
kapcsolatban
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
igen
meg (legalább 1 helyszín hátrányos helyzetű)
A fejlesztés hátrányos helyzetű településen valósul
nem
meg (legalább 1 helyszín hátrányos helyzetű)
A hálózatépítésbe bevont települések
1000 fő alatt
összlakosságának száma
A hálózatépítésbe bevont települések
1000-1500 fő
összlakosságának száma
A hálózatépítésbe bevont települések
1500 fő felett
összlakosságának száma
Hálózatépítés tartalmaz környezettudatossággal
igen
kapcsolatos elemet
Hálózatépítés tartalmaz környezettudatossággal
nem
kapcsolatos elemet

15

10

0
12
20
0
12
20
15
0
7
12
15
10
0

VIII. Jogkövetkezmények
Ha a kedvezményezett az utolsó kifizetési kérelemkor nem tudja igazolni a min. 8 tagú hálózat kialakítását (részletes együttműködési
megállapodás és akcióterv 3 évre), akkor valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás kummulált összegét 10%-kal csökkenteni
kell.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Az Innovatív Dél-Zala HACS által előírt csatolandó mellékletek: 1. Pályázó
- nonprofit szervezet esetén - létesítő okirata. 2. Nyilatkozat képzési, rendezvényszervezési tapasztalatra vonatkozóan az Innovatív Dél-Zala

HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 3. Szervezet vagy vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív Dél-Zala
HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 4. Hálózatépítési programterv az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 183
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kulturális és szabadidős szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 430a08
Vonatkozó HPME megnevezése: 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 helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 6 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

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

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
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród ; Alsórajk ; Kisrécse
Kilimán ;
Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagyrécse ; Nagybakónak ; Murakeresztúr
Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely
Nagyrada ; Miháld ; Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy
Csapi ; Eszteregnye ; Fityeház ; Börzönce ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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:
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;
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
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
Kulturális élethez, szabadidő-sport tevékenységhez
kapcsolódó kialakított/kialakítandó, az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési területén belüli
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
Beruházással a kulturális, sport, szabadidős
szolgáltatások köre bővül
Heti nyitvatartási idő

2010. évi KSH adatok
240/2006 (XI.30.) Kormány rendelet alapján
Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása

20
20
20

Pályázati dokumentáció

10

Együttműködési szándéknyilatkozat az Innovatív
Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon

15

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma

1500 fő feletti
500-1500 fő
500 fő alatti

7
12
20

Pályázó nyilatkozata az Innovatív Dél-Zala HACS által 10
rendszeresített formanyomtatványon
Pályázó nyilatkozata az Innovatív Dél-Zala HACS által 5
rendszeresített formanyomtatványon

;
;
;
;

Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
Kulturális élethez, szabadidő-sport tevékenységhez
kapcsolódó kialakított/kialakítandó, az Innovatív DélZala HACS tervezési területén belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma
Kulturális élethez, szabadidő-sport tevékenységhez
kapcsolódó kialakított/kialakítandó, az Innovatív DélZala HACS tervezési területén belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma
Kulturális élethez, szabadidő-sport tevékenységhez
kapcsolódó kialakított/kialakítandó, az Innovatív DélZala HACS tervezési területén belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma
Kulturális élethez, szabadidő-sport tevékenységhez
kapcsolódó kialakított/kialakítandó, az Innovatív DélZala HACS tervezési területén belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma
Beruházással a kulturális, sport, szabadidős
szolgáltatások köre bővül
Beruházással a kulturális, sport, szabadidős
szolgáltatások köre bővül
Heti nyitvatartási idő
Heti nyitvatartási idő
Heti nyitvatartási idő

igen
nem
1 év alatti

20
0
0

1-3 év

12

3 év feletti

20

igen

10

nem

0

2 együttműködési szándéknyilatkozat

4

3-5 együttműködési szándéknyilatkozat

8

6 vagy több együttműködési szándéknyilatkozat

15

Az előírt 1 együttműködési szándéknyilatkozat

0

igen

10

nem

0

6 óra alatt
6-12 óra
12 óra felett

1
3
5

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot 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.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 190
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 430b04
Vonatkozó HPME megnevezése: "Szívesen látjuk" - a térség turisztikai attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek kialakítása, fejlesztése
I. Fogalom magyarázat
Turisztikai attrakció: kifejezetten szabadidő-eltöltési vagy turisztikai fogyasztási céllal létrehozott létesítmények. Tematikus park/témapark:
olyan rekreációs és szórakoztatási céllal működtetett park, amely egy vagy több témán alapuló turisztikai attrakciók széles körét kínálja minden
korosztály számára, ide értve az étkezési és a vásárlási lehetőségeket is, rendszerint belépődíj ellenében. Kalandpark: a szórakoztató parkok
modernebb, technológiailag fejlettebb, illetve dinamikusabb, izgalmasabb attrakciókat kínáló típusa, mely elsősorban a látogató aktív
részvételére épít.

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás célja: 1.Természetbe illeszkedő, aktív pihenést biztosító témaparkok, kalandparkok kialakítása. 2.Turisztikai attrakciók, szabadtéri,
térségi rendezvények megvalósítási helyszíneinek kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése. 3. 1 db (min 6 órás) turisztikai, közösségi
rendezvény lebonyolítása. 4. Az Innovatív Dél-Zala HACS hálózatépítő összejövetelein való részvétel. (Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező
társítani a 3. és 4. tevékenységeket.) Támogatás vehető igénybe aktív pihenést biztosító vagy turisztikai rendezvények befogadására alkalmas
szabadtéri helyszínek kialakítására. Olyan turisztikai attrakciók infrastrukturális kialakítása/fejlesztése (építés, felújítás, kisléptékű infrastruktúra,
eszközbeszerzés), amelyek biztosítják egy időben 50-300 fő együttes szórakoztatását. Támogatható a kötelezően előírt rendezvény
szervezésének költségei és az éves szintű rendezvényterv összeállítása és kiadása.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 55 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
1. Min. 1 fő bármely munkavégzésre irányuló jogviszonyban való alkalmazása a létesítmény fenntartási időszakában. 2. Üzemeltetési

kötelezettség időtartama alatt évente min. 2 rendezvény lebonyolítása; téma-, kalandpark esetén min. 5 hónapi nyitvatartás biztosítása (májusszeptember) az évben. 3. Eredményesen szereplő pályázónak kötelező részt vennie az Innovatív Dél-Zala HACS által szervezett hálózatépítési
összejöveteleken, értekezleteken. 4. A támogatás vehető igénybe pontban felsorolt tevékenységek közül a 3. és 4. tevékenység önállóan nem
támogatható, az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. és 4. tevékenységeket. 5. Eszközbeszerzés és marketing tevékenység
önállóan nem támogatható. 6. Induló vállalkozás is támogatható.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród ; Alsórajk ; Kisrécse
Kilimán ; Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagybakónak ; Murakeresztúr ; Magyarszentmiklós
Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely ; Nagyrada ; Miháld
Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy ; Csapi ; Eszteregnye
Fityeház ; Börzönce ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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:
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;
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) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
fellépők költségei, előadók tiszteletdíja a rendezvényhez kapcsolódóan
helyi termékek bemutatójának költsége a rendezvényhez kapcsolódóan
köz- és egészségbiztonsággal kapcsolastos kötelezettségek teljesítésének költsége a rendezvényhez kapcsolódóan
személy-és teher szállítás a rendezvényhez kapcsolódóan
anyagköltség, alapanyagköltség a rendezvényhez kapcsolódóan

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban

2010. évi KSH adatok
20
240/2006 (XI.30.) Kormány rendelet alapján
15
Vállalkozás eddigi tevékenységének ismertetése vagy 18
szakmai önéletrajz

Pontszám

;
;
;
;

A turisztikai attrakcióhoz, rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli együttműködési szándéknyilatkozatok
száma
Fejlesztésben biztosított a szektorok közötti
együttműködés

Együttműködési szándéknyilatkozat az Innovatív
Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon

20

Együttműködési szándéknyilatkozat az Innovatív
Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon
Pályázati dokumentáció

15

Egyesületi igazolás a tagságról

5

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt programmal
kapcsolatban
A turisztikai attrakcióhoz, rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli együttműködési szándéknyilatkozatok
száma
A turisztikai attrakcióhoz, rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli együttműködési szándéknyilatkozatok
száma
A turisztikai attrakcióhoz, rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli együttműködési szándéknyilatkozatok
száma
A turisztikai attrakcióhoz, rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési
területén belüli együttműködési szándéknyilatkozatok
száma
Fejlesztésben biztosított a szektorok közötti
együttműködés
Fejlesztésben biztosított a szektorok közötti
együttműködés
Fejlesztésben biztosított a szektorok közötti
együttműködés
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
Az ügyfél tagja valamely turisztikai egyesületnek,
amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységhez
Az ügyfél tagja valamely turisztikai egyesületnek,
amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységhez

1500 fő feletti
500-1500 fő
500 fő alatti
igen
nem
1 év alatti

7
12
20
15
0
0

1-3 év

12

3 év feletti

18

nincs

0

1-3 db

5

4-5 db

10

6 vagy több db

20

A civil-, vállalkozói és közszféra közül csak 1 szektor
jelenik meg, vagy nincs együttműködés
A civil-, vállalkozói és közszféra közül 2 megjelenik

0

Mindhárom szektor (civil, vállalkozói, köz) megjelenik

15

igen

7

nem

0

igen

5

nem

0

A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazást.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
Az ügyfél tagja valamely turisztikai egyesületnek,
amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő
tevékenységhez

7

7

VIII. Jogkövetkezmények
Ha a kedvezményezett vagy meghatalmazottja előzetes indoklás nélkül nem vesz részt az Innovatív Dél-Zala HACS által szervezett
hálózatépítési rendezvények, összejövetelek 50 %-án az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, akkor valamennyi kifizetési határozattal
jóváhagyott támogatás kummulált összegét 3%-kal csökkenteni kell.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Az Innovatív Dél-Zala HACS által előírt csatolandó mellékletek: 1.A
vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 2. Rendezvény
forgatókönyv az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 3. Nyilatkozat hálózatépítő összejövetelen való részvételről
az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 4. Szakmai önéletrajz az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon. Magánszemély esetén a pályázó önéletrajza szükséges a személyi tapasztalatok igazolására.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 428
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Biztonságosabb kistérséget
Vonatkozó HPME azonosító: 430a06
Vonatkozó HPME megnevezése: Biztonságosabb kistérséget
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 infrastruktúra-fejlesztésre, 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 helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 2 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000
forintösszeg.

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
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Orosztony ; Belezna ; Alsórajk ; Kisrécse ; Kilimán ; Kerecseny ; Kacorlak ;
Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagybakónak ; Murakeresztúr ; Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ;
Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely ; Nagyrada ; Miháld ; Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ;
Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy ; Csapi ; Eszteregnye ; Fityeház ; Börzönce ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Közbiztonsághoz kapcsolódó kialakított, kialakítandó
Zala megyei vagy az Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli együttműködési
megállapodások száma
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

2010. évi KSH adatok
Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása

20
20

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

15
20

Részletes forgatókönyv

20

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

5

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű

1500 fő feletti
500-1500 fő
500 fő alatti
1 év alatti

7
12
20
0

1-3 év

12

3 év feletti

20

igen
nem

15
0

Közbiztonsághoz kapcsolódó kialakított, kialakítandó
Zala megyei vagy az Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli együttműködési
megállapodások száma
Közbiztonsághoz kapcsolódó kialakított, kialakítandó
Zala megyei vagy az Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli együttműködési
megállapodások száma
Közbiztonsághoz kapcsolódó kialakított, kialakítandó
Zala megyei vagy az Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén belüli együttműködési
megállapodások száma
Közbiztonságot népszerűsítő programba bevonni
kívánt települések száma (csak az Innovatív Dél-Zala
HACS tervezési területéről)
Közbiztonságot népszerűsítő programba bevonni
kívánt települések száma (csak az Innovatív Dél-Zala
HACS tervezési területéről)
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
A fejlesztésnek helyt adó településen működik
bűnmegelőző vagy önkéntes tűzoltó csoport,
egyesület

Az előírt 2 együttműködési megállapodás

0

3-5 együttműködési megállapodás

12

6 vagy több együttműködési megállapodás

20

1-2 település

7

3-5 település

12

6 vagy több település

20

igen

5

nem

0

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot 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.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 206
Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Értékek gyűjteménye" - szabadtéri vagy zárt kiállító terek kialakítása, helyi gyűjtemények bemutathatóságának
elősegítése
Vonatkozó HPME azonosító: 430a05
Vonatkozó HPME megnevezése: "Értékek gyűjteménye" - szabadtéri vagy zárt kiállító terek kialakítása, helyi gyűjtemények
bemutathatóságának elősegítése

I. Fogalom magyarázat
Folyamatos nyitvatartásnak minősül: 1. szabadtéren bármikor megtekinthető kiállítás. 2. zárt kiállítótér esetén, ha a pályázó egész évben
biztosítja a látogatók számára, hogy a kiállítóteret bejelentkezésre megtekinthetik, vagy a bejáratánál elhelyezett hirdetmény (telefonszám vagy
kulcs elérhetősége) segítségével a létesítmény 10-15 percen belül megtekinthető. 3. Legalább a hét 5 napján minimum 20 órában nyitva tart
egész évben.

II. Támogatás vehető igénybe
A támogatás célja a hagyományok, a közös történelmi múlt ápolása vagy az új közösségformáló szokások meghonosítása érdekében zárt vagy
szabadtéri kiállítóhelyek kialakítása, helyi gyűjtemények bemutathatóságának biztosítása. A települések történeti, néprajzi emlékeinek
befogadására, a falvak híres szülöttei számára emlékhely kialakítására alkalmas terek létrehozására. Támogatás vehető igénybe a bemutatás
érdekében épületek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, tradicionális eszköz vagy más
kiállíthatóságot elősegítő eszköz beszerzésére; a kialakított helyszín népszerűsítésére, a projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Egyházi jogi személy
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

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. kulturális tevékenység, 2. kulturális örökség megóvása, 3. hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 4. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével, szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. 2. A pályázónak rendelkeznie kell a fejlesztéssel
kapcsolatban a területileg illetékes Tourinform Irodával kötött együttműködési szándéknyilatkozattal. 3. Új épület építése nem támogatható.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bocska ; Galambok ; Gelse ; Hahót ; Sand ; Rigyác ; Pölöskefő ; Orosztony ; Belezna ; Balatonmagyaród ; Alsórajk ; Kisrécse
Kilimán ;
Kerecseny ; Kacorlak ; Hosszúvölgy ; Homokkomárom ; Nemespátró ; Nagyrécse ; Nagybakónak ; Murakeresztúr
Magyarszentmiklós ; Liszó ; Zalaújlak ; Zalaszentjakab ; Zalaszentbalázs ; Szepetnek ; Surd ; Sormás ; Pat ; Magyarszerdahely
Nagyrada ; Miháld ; Zalaszabar ; Zalasárszeg ; Zalamerenye ; Zalakomár ; Zalakaros ; Újudvar ; Gelsesziget ; Garabonc ; Fűzvölgy
Csapi ; Eszteregnye ; Fityeház ; Börzönce ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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:
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;
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;
g) marketing kiadások:
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazását.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
Kulturális élethez kapcsolódó kialakított, kialakítandó
az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén belüli
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
Nyitvatartás biztosítása

2010. évi KSH adatok
240/2006 (XI.30.) Kormány rendelet alapján
Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása

20
15
20

Pályázati dokumentáció

10

Együttműködési szándéknyilatkozat

20

Pályázó nyilatkozata az Innovatív Dél-Zala HACS által 15
rendszeresített formanyomtatványon

;
;
;
;

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település lakosságszáma
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Fejlesztésnek helyt adó település hátrányos helyzetű
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
Pályázó szakmai tapasztalata a felvállalt fejlesztéssel
kapcsolatban
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazását.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
A fejlesztés tartalmaz megújuló energia alkalmazását.
Megújuló energia: nap, víz, szél, geotermikus,
biomassza
Kulturális élethez kapcsolódó kialakított, kialakítandó
az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén belüli
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
Kulturális élethez kapcsolódó kialakított, kialakítandó
az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén belüli
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
Kulturális élethez kapcsolódó kialakított, kialakítandó
az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén belüli
együttműködési szándéknyilatkozatok száma
Nyitvatartás biztosítása
Nyitvatartás biztosítása

1500 fő feletti
500-1500 fő
500 fő alatti
igen
nem
1 év alatti

7
12
20
15
0
0

1-3 év

12

3 év feletti

20

igen

10

nem

0

Az előírt 1 együttműködési szándéknyilatkozat
(Tourinform iroda)

0

2-3 együttműködési szándéknyilatkozat

12

4 vagy több együttműködési szándéknyilatkozat

20

folyamatos
időszakos

15
5

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Az Innovatív Dél-Zala HACS által előírt csatolandó
mellékletek: 1. Nonprofit szervezet esetén az alapító okirat. 2. Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített formanyomtatványon. 3.Együttműködési szándéknyilatkozat az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon.

