2. célterület

Célterület neve: A térség megismerhetőségét szolgáló rendezvények támogatása

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

670c02
1018185
Rendezvény
Életminőség/diverzifikáció
Nem
18.000.000
500.000
2.500.000
500.000
2.500.000

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

100
100
100
60
60
-

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

100
100
100
65
65
-

Fogalom magyarázat
Támogatás vehető igénybe

A térség turisztikai lehetőségeit és a települések
kulturális, természeti értékeit népszerűsítő
rendezvények, helyi termékekre vagy
hagyományokra épülő rendezvények, összművészeti
fesztiválok szervezésére és lebonyolítására,
eszközbeszerzése és marketing tevékenységre.
Célterület specifikus alanyi és A rendezvény szervezője biztosítja a helyszínen
tárgyi feltételek
minimum 3 helyi termelő (helyi termék előállító
és/vagy feldolgozó) megjelenését.
A rendezvény az alábbi kritériumok közül legalább
egynek feleljen meg:
a) több napos rendezvény
b) legalább 3 művészeti ágban képviseltetik magukat
a rendezvényen fellépők
c) legalább 2 éve rendszeresen megrendezésre kerülő
rendezvény
d) helyi termékre vagy hagyományra épülő
rendezvény.
Jogosultságot igazoló
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt
csatolandó mellékletek
kötelező mellékletek; valamint Együttműködési
megállapodások, rendezvény programterve (SárközDunavölgye-Siómente Egyesület által elkészített
formanyomtatványon.)
Jogkövetkezmények
Számszerűsíthető
eredmények

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) 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);

− af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének
költsége;
− ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási
szolgáltatás;
− ah) étel -, italfogyasztás;
− 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;)
− bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
− bd) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei);
− be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
− bf) weboldal elkészítésének költségei.
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;
e) takarítás
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).

Pontozás

Megnevezés

Szempont1

Rész1
Rész2

Hátrányos helyzetű településen
valósul meg

Igen
Nem

Értékelés alapja

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

Pontszám
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Szempont2
Rész1
Rész2
Rész3
Rész4
Rész5

Szempont3
Rész1
Rész2

Szempont4

Rész1
Rész2

Szempont5
Rész1
Rész2
Rész3

Szempont6
Rész1
Rész2

Szempont7
Rész1
Rész2

Együttműködő partnerek száma
10 együttműködő partner felett
9-10 együttműködő partner
6-8 együttműködő partner
4-5 együttműködő partner
3 együttműködő partner

Rendezvényen résztvevő helyi
termelők száma
6 termelő felett
4-5 termelő

A rendezvény mellett társrendezvény
(kiállítás, kulturális, sport program)
szerepel
Igen
Nem

A rendezvény népszerűsítése,
megjelenés médiában (gyakoriság)
5 különböző média megjelenés felett
2-4 különböző média megjelenés
1 média megjelenés

A rendezvényen a pályázó
gyerekprogramot biztosít
Igen
Nem

Környezettudatosság
A pályázó biztosítja a szelektív
hulladékgyűjtést
A pályázó nem biztosítja a szelektív
hulladékgyűjtést

Együttműködési
megállapodások

Programterv, együttműködési
megállapodások

Programterv, együttműködési
megállapodás

Programterv

Programterv

Programterv
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