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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 területen, illetve ha nincs a hátrányos
helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos területen, illetve ha nincs a
hátrányos helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 23 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező
típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH
településen (%)

Non-profit
szervezetek 100 100

Egyházi jogi
személy 100 100

Önkormányzat,
önkormányzati

társulás
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

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bocska; Galambok; Gelse; Hahót; Sand; Rigyác; Pölöskefő; Orosztony; Belezna; Balatonmagyar
ód; Alsórajk; Kisrécse; Kilimán; Kerecseny; Kacorlak; Hosszúvölgy; Homokkomárom; Nemespá
tró; Nagyrécse; Nagybakónak; Murakeresztúr; Magyarszentmiklós; Liszó; Zalaújlak; Zalaszentjak



ab; Zalaszentbalázs; Szepetnek; Surd; Sormás; Pat; Magyarszerdahely; Nagyrada; Miháld; Zalas
zabar; Zalasárszeg; Zalamerenye; Zalakomár; Zalakaros; Újudvar; Gelsesziget; Garabonc; Fűzvöl
gy; Csapi; Eszteregnye; Fityeház; Börzönce;

VI. Elszámolható kiadások

● Oktatók javadalmazása vállalkozói szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján,
valamennyi járulékával együtt

● Oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költsége

● Meghívók, szórólapok, kiadványok költségei

● 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;

● ga) hirdetések költségei;

● 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:

● 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);



● gg) weboldal elkészítésének költségei.

● i) működési költség,

● j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

● 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

Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja

1.

A fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó, Innovatív Dél-Zala
HACS tervezési területén belül
kialakítandó együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

20 Együttműködési
szándéknyilatkozatok

2. Tervezett működésben
igazolható a többszektorúság

20 Együttműködési
szándéknyilatkozat

3. Szakmai tapasztalat a felvállalt
fejlesztéssel kapcsolatban

10 Szervezet eddigi
tevékenységének bemutatása

4.

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

10 Pályázati dokumentáció

5.
Heti nyitvatartási idő 10 Innovációs és tudásközpont

szolgáltatási, működtetési
koncepciója

6. Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

20 2010. évi KSH adatok

7. Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

10 240/2006 (XI.30.) Kormány
rendelet alapján

VIII. Részpontszámok értékelési szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám
megnevezés Részpontszám

1.

A fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó, Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén
belül kialakítandó
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

Az előírt 3 együttműködési
szándéknyilatkozat

0

2.
A fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó, Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén

4-6 együttműködési
szándéknyilatkozat

12



belül kialakítandó
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

3.

A fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó, Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén
belül kialakítandó
együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

7 vagy több együttműködési
szándéknyilatkozat

20

4.
Tervezett működésben
igazolható a többszektorúság

A civil-, vállalkozói és
közszféra közül csak 1
szektor jelenik meg

0

5.
Tervezett működésben
igazolható a többszektorúság

A civil-, vállalkozói és
közszféra közül 2
megjelenik

10

6. Tervezett működésben
igazolható a többszektorúság

Mindhárom szektor (civil,
vállalkozói, köz) megjelenik

20

7. Szakmai tapasztalat a felvállalt
fejlesztéssel kapcsolatban

1 év alatti 0

8. Szakmai tapasztalat a felvállalt
fejlesztéssel kapcsolatban

1-3 év 5

9. Szakmai tapasztalat a felvállalt
fejlesztéssel kapcsolatban

3 év feletti 10

10.

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

igen 10

11.

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

nem 0

12. Heti nyitvatartási idő 19 óra alatt 2
13. Heti nyitvatartási idő 19-32 óra 5
14. Heti nyitvatartási idő 32 óra felett 10

15. Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

1500 fő feletti 12

16. Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

500-1500 fő 20

17. Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

500 fő alatti 7

18. Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

igen 10

19. Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

nem 0

IX. Jogkövetkezmények



-

X. Jogusultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Az Innovatív Dél-Zala HACS
által előírt csatolandó mellékletek: 1. Nonprofit szervezet esetén a szervezet létesítő okirata. 2.
Szervezet eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon. 3. 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.


