
Célterület adatlap

Pályázati felhívás azonosító: 1 023 046

Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció

Jogcím: Rendezvény

Célterület megnevezése: Közösségi programok (rendezvények)

Vonatkozó HPME-k: HPME azonosító HPME megnevezés

430c07 Közösségi programok (rendezvények)

Célterület komplex: Nem

Célterület kisértékű: Nem

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 területen, illetve ha nincs a hátrányos
helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.



Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos területen, illetve ha nincs a
hátrányos helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező
típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH
településen (%)

Önkormányzat,
önkormányzati

társulás
100 100

Non-profit
szervezetek 100 100

Egyházi jogi
személy 100 100

Mikro-kis-közép
vállalkozás 60 65

Egyéni vállalkozó 60 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

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

● ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;

● ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

● 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

● ba) meghívók, hirdetések költségei;

● be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

● ca) tereprendezés;

● a) rendezvény költségei:

● ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);

● ai) anyagköltség, alapanyag költség.

● b) marketing tevékenység:

● bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei;
adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó
és grafikai költségek;)

● c) infrastruktúra-fejlesztés:

● 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)

● aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

VII. Értékelési szempontok

Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja

1. Pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt programmal

20 Szervezet/vállalkozás eddigi
tevékenységének ismertetése



kapcsolatban

2.

A rendezvénynek, tábornak,
akciónak helyt adó település
hátrányos helyzetű (több helyszín
esetén legalább 1 helyszín
hátrányos helyzetű településen
van)

15 240/2006 (XI.30.) Kormány
rendelet alapján

3.

A rendezvénybe, táborba, akcióba
tervezi hátrányos helyzetű
személyek (roma, fogyatékkal
élő) bevonását résztvevőként,
közreműködőként

10 Rendezvény forgatókönyv

4.

Az Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén a
rendezvénybe, táborba, akcióba
bevont települések száma (Tábor
esetén a tábor programja során
érintett települések, külső
helyszínek)

20 Rendezvény forgatókönyv

5. Tervezett programban igazolható
a többszektorúság

15 Együttműködési megállapodás

6.
A programban az Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területéről
vontak be közreműködőket

20 Rendezvény forgatókönyv

VIII. Részpontszámok értékelési szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám
megnevezés Részpontszám

1.
Pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt programmal
kapcsolatban

1 év alatti 0

2.
Pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt programmal
kapcsolatban

1-3 év 12

3.
Pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt programmal
kapcsolatban

3 év feletti 20

4.

A rendezvénynek, tábornak,
akciónak helyt adó település
hátrányos helyzetű (több
helyszín esetén legalább 1
helyszín hátrányos helyzetű
településen van)

igen 15

5.

A rendezvénynek, tábornak,
akciónak helyt adó település
hátrányos helyzetű (több
helyszín esetén legalább 1

nem 0



helyszín hátrányos helyzetű
településen van)

6.

A rendezvénybe, táborba,
akcióba tervezi hátrányos
helyzetű személyek (roma,
fogyatékkal élő) bevonását
résztvevőként,
közreműködőként

igen 10

7.

A rendezvénybe, táborba,
akcióba tervezi hátrányos
helyzetű személyek (roma,
fogyatékkal élő) bevonását
résztvevőként,
közreműködőként

nem 0

8.

Az Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén a
rendezvénybe, táborba,
akcióba bevont települések
száma (Tábor esetén a tábor
programja során érintett
települések, külső helyszínek)

előírt 3 település 0

9.

Az Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén a
rendezvénybe, táborba,
akcióba bevont települések
száma (Tábor esetén a tábor
programja során érintett
települések, külső helyszínek)

4-5 település 12

10.

Az Innovatív Dél-Zala HACS
tervezési területén a
rendezvénybe, táborba,
akcióba bevont települések
száma (Tábor esetén a tábor
programja során érintett
települések, külső helyszínek)

6 vagy több település 20

11.
Tervezett programban
igazolható a többszektorúság

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

0

12. Tervezett programban
igazolható a többszektorúság

A civil-, vállalkozói és
közszféra közül 2 megjelenik

7

13. Tervezett programban
igazolható a többszektorúság

Mindhárom szektor (civil,
vállalkozói, köz) megjelenik

15

14.

A programban az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési
területéről vontak be
közreműködőket

Nincs közreműködő 0

15.

A programban az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési
területéről vontak be
közreműködőket

1 vagy 2 fellépő, előadó,
közreműködő

7



16.

A programban az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési
területéről vontak be
közreműködőket

3-5 fellépő, előadó,
közreműködő

12

17.

A programban az Innovatív
Dél-Zala HACS tervezési
területéről vontak be
közreműködőket

6 vagy több fellépő, előadó,
közreműködő

20

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 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.


