1. célterület

Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

Vonatkozó HPME azonosítója
Célterület azonosítója
Jogcím
UMVP intézkedés
Célterület komplex/kisértékű
Keretösszeg (HUF) – Nem LHH településeken
Keretösszeg (HUF) – LHH településeken
Minimális támogatási összeg (HUF) – Nem LHH
Maximális támogatási összeg (HUF) – Nem LHH
Minimális támogatási összeg (HUF) – LHH
Maximális támogatási összeg (HUF) –LHH

670a01
1018192
Közösségi célú fejlesztés
Életminőség/diverzifikáció
Nem
15.000.000
500.000
3.000.000
500.000
3.000.000

Intenzitások – Nem LHH településeken (%)
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

100
100
100
-

Intenzitások – LHH településeken (%)
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

100
100
100
-

Fogalom magyarázat

Támogatás vehető
igénybe

Célterület specifikus
alanyi és tárgyi feltételek

Jogosultságot igazoló
csatolandó mellékletek

Jogkövetkezmények
Számszerűsíthető
eredmények

"Helyi zöldút": a közép- és kelet európai zöldutak,
nemzetközi modellprogram (CEG; www.zoldutak.hu)
vonatkozó kritériumainak megfelelő olyan többfunkciós
útvonal, amely motormentes módon közlekedő emberek
számára létrehozott, helyi közösségek által fenntartott és
működtetett útvonal, mely elnevezésében szerepel a
"Zöldút" szó.
Települések, települések közötti új és meglévő turisztikai
látványosságok, szolgáltatások láthatóságát elősegítő
gyalogos-, túra-útvonal kialakítására, kijelölésére; az
útvonalak mentén pihenőhely kialakítása, látvány és
használati térelem beszerzése, valamint a SárközDunavölgye-Siómente akciócsoport területén "Zöldút"
útvonalak hálózattá való összekapcsolására.
Minimum 3 különböző turisztikai látványosság és/vagy
helyi tárgyi örökség összekötése egy útvonal mentén.
Olyan, a "Zöldút" létrehozását koordináló szervezetek
pályázhatnak, melyek vállalják legalább két
együttműködő szervezet bevonását.
A tervezett "Zöldút" útvonal kezdő- és végpontja
tömegközlekedéssel megközelíthető kell legyen.
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelező
mellékletek. Ezen kívül: Útvonalterv, programterv,
együttműködési megállapodások (Sárköz-DunavölgyeSiómente Hacs által rendszeresített
formanyomtatványon).
Legalább 1 útvonal kialakítása minimum 3 különböző
turisztikai látványosság és/vagy helyi tárgyi örökség
összekötése által.

Jogosult települések: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs,
Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény,
Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba

Elszámolható kiadások
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;
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);
- gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
- gg) weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).

Pontozás

Megnevezés

Szempont1

Rész1
Rész2

Hátrányos helyzetű település
érintésével valósul meg
Igen
Nem

Szempont2 A "Zöldút" tervezett útvonalán
elérhető szolgáltatások
Rész1
Három vagy több turisztikai
szolgáltató vagy helyi termelő
partnerként való bevonása
Rész2
1 vagy 2 turisztikai szolgáltató vagy
helyi termelő partnerként való
bevonása
Rész3
Nem kerül bevonásra turisztikai
szolgáltató vagy helyi termelő

Értékelés alapja

311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2.
melléklete valamint
240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet
melléklete

Partner nyilatkozata
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Szempont3

Rész1

Rész2

Rész3

A "Zöldút" tervezett útvonalán
található kulturális vagy természeti
értékek száma és jelentősége
A tervezett útvonal legalább 3 vagy
több kulturális vagy természeti értéket
érint, melyek közül legalább 1
országos védettségű
A tervezett útvonal 3 kulturális vagy
természeti értéket érint, melyek közül
legalább 1 helyi védettségű
A tervezett útvonal 3-nál kevesebb
kulturális vagy természeti értéket érint

Szempont4 A "Zöldút" alkalmazása a helyi
természeti örökség megismertetésére
és a környezeti nevelés céljaira
Rész1
Pályázat részét képezi 1 programterv
a környi.-i nevelés foglalkozások
tematikájáról és min. 1
együttműködési szándéknyilatkozat a
szakmai megvalósításban résztvevő
szervezettől (iskola, civil szerv.)
Rész2
A pályázat részét képezi egy részletes
programterv a környezeti nevelés
foglalkozások tematikájáról

Országos vagy helyi
védettséget igazoló
dokumentum,
önkormányzat
nyilatkozata, Nemzeti
Park nyilatkozata
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Programterv,
együttműködési
szándéknyilatkozat
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Szempont5 A "Zöldút" kiterjesztésének
lehetőségei a térség turisztikai
értékeinek bemutatásával
Rész1
A pályázó a "Zöldút" kiinduló
állomását adó település és legalább
két szomszédos település
vonatkozásában összeállított
természeti és kulturális érték "leltárat"
nyújt be a pályázat részeként
Rész2
A pályázó a "Zöldút" kiinduló
állomását adó település és legalább
egy szomszédos település
vonatkozásában összeállított
természeti és kulturális érték "leltárat"
nyújt be a pályázat részeként
Rész3
A pályázó a "Zöldút" kiinduló
állomását adó település
vonatkozásában összeállított
természeti és kulturális érték "leltárat"
nyújt be a pályázat részeként
Rész4
A pályázó nem nyújt be természeti és
kulturális érték "leltárat" a pályázat
részeként

Szempont6 A "Zöldút" infrastrukturális
ellátottsága és információs
szolgáltatásai
Rész1
A tervezett "Zöldút" saját logóval,
állomásain vagy partnereinél elérhető
kiadvánnyal, kiinduló- és végponton
1-1, és az útvonalon min. 1 infós
táblával, és min. 2 pihenőhellyel
rendelkezik
Rész2
A tervezett "Zöldút" saját logóval,
kiinduló- és végponton 1-1, és az
útvonalon min. 1 infós táblával, és
min. 1 pihenőhellyel rendelkezik
Rész3
A tervezett "Zöldút" saját logóval,
kiinduló- és végponton 1-1 infós
táblával, és min. 1 pihenőhellyel
rendelkezik
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