8. célterület

Célterület neve: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, polgárőr egyesületek
eszközbeszerzése

Vonatkozó HPME azonosítója
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Fogalom magyarázat
Támogatás vehető igénybe

A helyi életminőség fejlesztése és a közbiztonság

javítása érdekében támogatás vehető igénybe
térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, üzembe
helyezésére, meglévő rendszerek bővítésére,
hálózatba szervezésére, térfigyelő kamerák
beszerzése, továbbá a Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület településein működő polgárőr egyesületek
alapító okiratában meghatározott tevékenységhez
kapcsolódó eszközbeszerzésre.
Célterület specifikus alanyi és Nonprofit szervezetek közül csak a polgárőr
tárgyi feltételek
egyesületek támogathatók.
A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén
működő polgárőr egyesület a pályázat benyújtását
megelőző 3 hónappal bejegyzésre került.
Eszközbeszerzésre csak az alapító okiratban
meghatározott tevékenységi körhöz kapcsolódóan
kerülhet sor.
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése esetén egy
településről csak egy pályázó támogatható.
Amennyiben a pályázó nem önkormányzat, akkor
szükséges az önkormányzat támogató nyilatkozata.
Egy települési önkormányzat egy támogató
nyilatkozatot állíthat ki.
Jogosultságot igazoló
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt
csatolandó mellékletek
kötelezően csatolandó mellékletek, valamint:
Polgárőr egyesület alapító okirata.
Jogkövetkezmények
Számszerűsíthető
Legalább 2 település bevonása a térfigyelő kamera
eredmények
rendszerbe, minimum 5 db polgárőr egyesület
eszközellátása,amely fejlesztések javítják a
közbiztonságot,csökkentik a térség bűnözési rátáját.

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;

b)
ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztések:
− ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó
és egyéb berendezések kiépítése;
− 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;
j) 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

Szempont2 A fejlesztés együttműködés
keretében valósul meg
Rész1
Igen
Rész2
Nem

Együttműködési
megállapodások

Szempont3

Együttműködési
megállapodások

Rész1
Rész2
Rész3

Együttműködő partnerek száma
3 partner és a felett
2 partner
Egy együttműködő partner esetén

Szempont4
Rész1
Rész2

Települések lélekszáma
3000 fő és afeletti
3000 fő alatt

A vonatkozó Leader rendelet
szerint
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Szempont5 A pályázó tevékenysége
elismeréssel vagy minősítéssel
rendelkezik
Rész1
Igen
Rész2
Nem
Szempont6 A pályázó tevékenységét 2 évnél
régebben végzi
Rész1
Igen
Rész2
Nem
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