LEADER Intézkedési Terv
Intézkedések a
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

1.

Számú intézkedés
Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése

1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

térségért
1.3.HVS intézkedés leírása:

A térség természeti, kulturális, tárgyi-és szellemi
örökségekben gazdag adottságainak feltárását, a
látnivalók összekötését, valamint a térséget bemutató kulturális, természeti értékeit népszerűsítő projektek. A
szálláshely-szolgáltatási

tevékenység

folytatásának

részletes feltételeiről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet g) közösségi szálláshely, h) egyéb szálláshely,
i) falusi szálláshely szerinti besorolásnak megfelelő
turisztikai szálláshelyek kialakítása, a nem üzleti célú
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3.§.2 pont c.
2.pontja szerinti gyermek és ifjúsági tábor fejlesztése,
valamint

a

kapcsolódó

–szálláshelyhez

kötődő-

szolgáltatások fejlesztése támogatható. Induló és
működő vállalkozás egyaránt támogatható.

1.4. Támogatási kritériumok:
-

Szálláshely létrehozása esetén min. 2 vendégágy létesítése

-

Vállalkozási jogcím esetében őstermelő, egyéni vállalkozó, természetes személy,mikro-kis-és
középvállalkozás ügyfél esetében turisztikai szolgáltatás önállóan nem támogatható, csak már
meglévő

szálláshely-,

vagy

újonnan

kialakítandó

szálláshely-szolgáltatást

kiegészítő

szolgáltatásként kerül kialakításra a komplex szolgáltatásnyújtás érdekében (pl kóstoltatóhely,
agrotusztikai fejlesztés, lovas-,horgász-,vízi-vagy borturisztika stb)
-

Panzió, szálloda, vadászház fejlesztése,létesítése nem támogatható.

-

A pályázó a Leader egyesülettel szoros együttműködésben hajtja végre programjait, azokról a
www.sdse.hu honlapra tájékoztató anyagokat küld a fejlesztés megvalósulásától min. a fenntartási
időszak alatt

-

A pályázó köteles a fejlesztés megvalósulását követően tevékenységéről, szolgáltatásairól , a
megvalósult projekt bemutatásáról szóló min. egy média-megjelenést vállalni. A médiamegjelenés
megvalósulását legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.

-

A megvalósítás során helyi vagy térségi vállalkozótól igényli a beszerezni kívánt eszközt vagy
szolgáltatást, a teljes megvalósítási költség min. 60 %-nak mértékéig.

-

A fejlesztés megvalósítása használatba vételi engedéllyel zárul, azaz a projekt üzemeltetése
megkezdődik.

-

Költséghatékonyság

-

Tanulmány készítése nem támogatható

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
X Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

25.000.000.-Ft

1.7. Ügyfélkör:
-

őstermelő, egyéni vállalkozó, természetes személy,mikro-kis-és középvállalkozás

-

települési önkormányzat,non-profit szervezet

1.8.Támogatható települések köre:
Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás,
Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd-külterület, Tengelic,
Várdomb, Zomba

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- Szolgáltatás-és programterv (kiegészítő szolgáltatások és programlehetőségek bemutatása)
- Együttműködési megállapodások a működtetés során tervezett partnerszervezetekkel, amelyben az
együttműködés a pályázatot benyújtó ügyfél és olyan más szolgáltató szervezet között jön létre, amely
együttműködésben

a felek között nincs vevő-szállítói kapcsolat, az együttműködés tárgya a fejlesztéssel

létrehozni kívánt projekt üzemeltetésének biztosítása (környék nevezetességeinek látogatása, helyi termék
bemutatók látogatása stb)
- őstermelő esetén őstermelő igazolvány másolata(aláírva), önálló tevékenységet végző természetes személy
esetén működési engedély vagy NAV tevékenység bejelentő, valamint lakcímkártya másolata (aláírva)
-építési beruházás esetén tervdokumentáció, valamint fotódokumentáció a beruházással érintett ingatlan
induló állapotáról
-eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, valamint 2 db árajánlat az indokoltság, és a költséghatékonyság
alátámasztására

2. Számú intézkedés
2.1. HVS intézkedés megnevezése:

A térséget bemutató –kulturális, természeti értékeit
népszerűsítő, helyi termékekre vagy hagyományokra
épülő – rendezvények megvalósítása

2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető
térségért

2.3.HVS intézkedés leírása:

A térség turisztikai lehetőségeit és a települések
kulturális,

természeti

értékeit

népszerűsítő

rendezvények, helyi termékekre vagy hagyományokra
épülő

rendezvények,

összművészeti

fesztiválok

szervezésére és lebonyolítására, eszközbeszerzésre,
valamint marketing tevékenységre. A rendezvény
szervezője biztosítja a helyszínen minimum 10 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 három művészeti ágban
képviseltetik magukat a rendezvényen fellépők; c)
legalább 5 éve rendszeresen megrendezésre kerülő
rendezvény; d) helyi termékre vagy hagyományra
épülő rendezvény.
2.4. Támogatási kritériumok:
-

Min. 10 helyi termelő megjelenése a rendezvényen (együttműködési megállapodás)

-

Kísérő rendezvények (gyermekprogram, kiállítás, gasztronómiai bemutató, sportprogram)
biztosítása

-

A pályázó köteles a programtervezet meghirdetéséről szóló min. egy média-megjelenést vállalni,
valamint a helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezeten keresztül történő meghirdetést
biztosítani. A médiamegjelenés megvalósulását, valamint a TDM szervezet részére történő
megküldést legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez szükséges csatolni

-

Költséghatékonyság

-

A pályázó köteles a kötelező arculati elemeken túlmenően a rendezvény területén egy 2x 0,5 méter
méretű, „Sárköz-Dunavölgye-Siómente Leader Rendezvény és Helyi Termék Fesztivál” elnevezésű

molinót kifüggeszteni. Az arculati útmutató a www.sdse.hu oldalról letölthető.
-

Tanulmány készítése nem támogatható

-

Falunap, szüreti nap nem támogatható (Falunap: közös identitástudat kialakulására irányuló népi
szokásokon alapuló, kizárólag a helyi települési lakosság igényeire épülő 1 napos rendezvény.)

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

2.000.000.-Ft

2.7. Ügyfélkör:
-

települési önkormányzat,non-profit szervezet

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

2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- Programterv
- Együttműködési megállapodás, amely együttműködés a pályázatot benyújtó ügyfél és olyan más szolgáltató
szervezet között jön létre, amely együttműködésben a felek között nincs vevő-szállítói kapcsolat, az
együttműködés tárgya a rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításának biztosítása (pl helyi termelőkkel,
civil szervezetekkel stb)

3. Számú intézkedés
3.1. HVS intézkedés megnevezése:

Vállalkozások komplex telephelyfejlesztése és az
ahhoz kapcsolódó technológiai fejlesztések ösztönzése

3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Helyi

gazdasági

erőforrások

hatékonyságának

növelése
3.3.HVS intézkedés leírása:

Cél ösztönözni a helyi vállalkozásokat erőforrásaik
hatékony kihasználására, amely hozzájárul a térség
értékteremtő funkciójához, a vidék népességmegtartó
erejének növeléséhez, munkahelyek teremtéséhez,
illetve

megtartásához.

Induló

vagy

működő

vállalkozások részére cégkivonatában, vállalkozói
igazolványában,
meghatározott

működési
termelő,

engedélyében

feldolgozó,

szolgáltató,

kereskedelmi tevékenységéhez szükséges meglévő
vagy

új

telephelyek

technológiai
eszközbeszerzésére

komplex

fejlesztések
és

fejlesztésére,
ösztönzésére,

marketingköltségek

támogatására vehető igénybe támogatás.

3.4. Támogatási kritériumok:
-

A vállalkozás székhelye-és telephelye egyaránt a Leader HACS illetékességi területén van.

-

Költséghatékonyság

-

A pályázó köteles a fejlesztés megvalósulását követően tevékenységéről, szolgáltatásairól , a
megvalósult projekt bemutatásáról szóló min. egy média-megjelenést vállalni, valamint a
bemutatkozó anyagot a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület honlapján közzétetetni. A
médiamegjelenés megvalósulását legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.

-

Tanulmány készítése nem támogatható.

-

A mezőgazdasági gépkatalógus 11,12,19.gépcsoportba tartozó mezőgazdasági erőgépek beszerzése
nem támogatható.

-

Eszközbeszerzés esetén a beszerezni kívánt eszköz megfelel a tárgyi eszköz fogalmának, a
számvitelről szóló 2000.évi C. törvény rendelkezései szerint.

-

Amennyiben a pályázat önállóan eszközbeszerzésre és marketing beszerzésre irányul, akkor a
támogatás max. összege 10 millió Ft.

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
X

Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés

3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

20.000.000.-Ft

3.7. Ügyfélkör:
-

őstermelő, természetes személy, egyéni vállalkozó, mikro-kis-és középvállalkozás, szövetkezet

3.8.Támogatható települések köre:
Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás,
Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd-külterület, Tengelic,
Várdomb, Zomba

3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- utolsó lezárt gazdasági év SZJA bevallása, mérlegbeszámolója
- őstermelő esetén őstermelő igazolvány másolata, önálló tevékenységet végző természetes személy esetén
működési

engedély vagy NAV tevékenység bejelentő

- építési beruházás esetén tervdokumentáció, valamint fotódokumentáció a beruházással érintett ingatlan
induló állapotáról
- eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, valamint 2 db árajánlat az indokoltság, és a költséghatékonyság
alátámasztására

4. Számú intézkedés
4.1. HVS intézkedés megnevezése:

Helyi termékek előállításának és piacra jutásának
támogatása, bemutatógazdaságok, helyi piacok
létrehozásának támogatása

4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Helyi

gazdasági

erőforrások

hatékonyságának

növelése
4.3.HVS intézkedés leírása:

Cél ösztönözni a helyi vállalkozásokat erőforrásaik
kihasználására, a helyi termelés hatékonyságának
növelésére, szemléletformáló eszközöket alkalmazni a
helyi termékek fogyasztásának ösztönzésére, amely
hozzájárul a térség értékteremtő funkciójához, a vidék
népességmegtartó erejének növeléséhez, munkahelyek
teremtéséhez, illetve megtartásához. Térségspecifikus
termék

értékesítésére

irányuló

elindításához

és

beruházások

támogatása,

tevékenységek

működtetéséhez

szükséges

bemutató

porták,

bemutatógazdaságok kialakítása. Helyi adottságokra
épülő termelés feltételeinek kialakítása és működtetése,
továbbá

feldolgozó

és/vagy

tároló

kapacitások

létesítése és meglévő kapacitások fejlesztése a helyben
termelt kertészeti kultúrák feldolgozottsági szintjének
növelése érdekében. Helyi nyerstermékek előállítása és
feldolgozottsági
hagyományos
fejlesztésének

szintjének
mesterségek
támogatása.

emelése,

helyi

vállalkozásalapú
Sárköz-Dunavölgye-

Siómente Egyesület területére jellemző kézműipari
tevékenységek fejlesztése. Helyi termelői éskézműves
piacok infrastruktúrájának és működési feltételeinek
megteremtése.

4.4. Támogatási kritériumok:
-

Kizárólag a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén termelt, előállított, létrehozott
és feldolgozott termékek vonatkozásában igényelhető támogatás. Termelői piac esetén a termék
40 km-es körzetből származhat (érinthet más LEADER térséget, azonban az adott térség helyi

termék fogalmának meg kell feleljen az értékesíteni kívánt áru)
-

Költséghatékonyság

-

Tanulmány készítése nem támogatható.

-

Bemutatógazdaság: olyan mezőgazdasági üzem, amely nem éri el a 4 EUME üzemméretet,
elsősorban nem a termelést szolgálja, hanem az eljárások bemutatását, a vidéki élet népszerűsítését.
Évente legalább 150 napon lehetőséget biztosít a bemutató gazdaság látogathatóságára, s ezt a
lehetőséget legalább egy médiumban elérhetővé teszi.

-

Helyi termelői piac: A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
2. §-a a következõ 5a. pontja szerint: „5a.helyi termelői piac:olyan piac, ahol a kistermelő a piac
fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében
az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari
termékét értékesíti.

-

A pályázó köteles a fejlesztés megvalósulását követően tevékenységéről, szolgáltatásairól , a
megvalósult projekt bemutatásáról szóló min. egy média-megjelenést vállalni, valamint a
bemutatkozó anyagot a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület honlapján közzétetetni. A
médiamegjelenés megvalósulását legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
X

Vállalkozásfejlesztés

X Közösségi célú fejlesztés

4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

15.000.000.-Ft

4.7. Ügyfélkör:
-

őstermelő, természetes személy, egyéni vállalkozó, mikro-kis-és középvállalkozás, szövetkezet

-

települési önkormányzat, non-profit szervezet

4.8.Támogatható települések köre:
Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás,
Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd-külterület, Tengelic,
Várdomb, Zomba

4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:

- utolsó lezárt gazdasági év SZJA bevallása, mérlegbeszámolója
- őstermelő esetén őstermelő igazolvány másolata, önálló tevékenységet végző természetes személy esetén
működési engedély vagy NAV tevékenység bejelentő, non-profit szervezet estén alapító okirat
- építési beruházás esetén tervdokumentáció, valamint fotódokumentáció a beruházással érintett ingatlan
induló állapotáról
- eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, valamint 2 db árajánlat az indokoltság, és a költséghatékonyság
alátámasztására

5. Számú intézkedés
5.1. HVS intézkedés megnevezése:

Helyi tárgyi örökség megőrzését szolgáló
tevékenységek támogatása

5.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

A helyi örökség jövőorientált megőrzése és fejlesztése

5.3.HVS intézkedés leírása:

Támogatás

vehető

igénybe

a

tárgyi

örökség

(népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és
kulturális érték) megóvása érdekében végzett felújítási,
restaurálási munka, amely biztosítja az értékállóságot
és a fejlesztést követően a látogathatóságot.
5.4. Támogatási kritériumok:
-

Tárgyi örökség: népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális érték

-

Adott projekt a Vidéki örökség megőrzése jogcím keretében támogatásban a korábbi 5 évben
támogatásban nem részesült.

-

A pályázónak biztosítania kell az adott tárgyi örökség témakörében jártas szakember (régész,
muzeológus, néprajzkutató stb) bevonását a projekt megtervezésébe vagy megvalósításába.

-

Költséghatékonyság

-

Tanulmány készítése nem támogatható

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

15.000.000.-Ft

5.7. Ügyfélkör:
-

települési önkormányzat

5.8.Támogatható települések köre:
Bátaszék belterület

5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- Az előkészítésben vagy megvalósításban résztvevő szakember önéletrajza,végzettségének igazolása.
- építési beruházás esetén tervdokumentáció, valamint fotódokumentáció a beruházással érintett ingatlan
induló állapotáról

6. Számú intézkedés
6.1. HVS intézkedés megnevezése:

Energiahatékonysági fejlesztések megújuló energia
hasznosításával-vállalkozások

6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet
fejlesztésével és a megújuló energia használata

6.3.HVS intézkedés leírása:

Cél a vállalkozások megújuló energia hasznosításának
ösztönzésére.
A támogatás célja olyan - a pályázó tevékenységéhez
kapcsolódó - beruházások, műszaki- technológiai
fejlesztések támogatása, amely a megújuló erőforrások
használatára,

hasznosítására,

szemléletformáló

és

bemutatására

az

eredmények

is

irányulnak.

Támogatás vehető igénybe: A megújuló erőforrások
használatát célzó beruházások megvalósítására, az
ezekhez

szükséges

építési

munkák

végzésére,

technológiai gépek, eszközök beszerzésére és üzembe
helyezésére,

illetve

a

fejlesztéshez

kapcsolódó

marketingtevékenységre.
A támogatás keretében az alábbi megújuló energia
hasznosítási

formák

támogathatóak:

napelem,

napkollektor, szélkerék, biomassza kazán üzembe
állítása,

esővíz

gyűjtő

ciszternák

létesítése,

a

használaton kívüli szennyvízaknák leszigetelése és
szerelvénnyel való kiépítése, az összegyűjtött víz
újrafelhasználását lehetővé tevő rendszerek kiépítése,
szerves

hulladék

feldolgozását

és

felhasználását

lehetővé tevő technológiák alkalmazása, faaprító,
brikettáló,

komposztáló

tevékenysége

során

újrahasznosítását

biztosító

használata,
keletkezett
rendszerek

vállalkozás
energia
kiépítése,

valamint minden a víz, geotermikus, szél, nap vagy
bioenergia felhasználását célzó beruházás.

6.4. Támogatási kritériumok:
-

A fejlesztés megvalósításával a gazdasági tevékenység környezetterhelése csökken a megújuló
energiaforrások hasznosításának bevonása révén vagy a gazdasági tevékenység a térség
környezetterhelésének csökkentését elősegítő technológiák elterjesztésére és alkalmazására irányul

-

A pályázó köteles a fejlesztés megvalósulását követően tevékenységéről, szolgáltatásairól , a
megvalósult projekt bemutatásáról szóló min. egy média-megjelenést vállalni, valamint a
bemutatkozó anyagot a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület honlapján közzétetetni. A
médiamegjelenés megvalósulását legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.

-

Költséghatékonyság

-

Tanulmány készítése nem támogatható.

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
X

Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés

6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

1.000.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

15.000.000.-Ft

6.7. Ügyfélkör:
-

őstermelő, természetes személy, egyéni vállalkozó, mikro, kis-és középvállalkozás

6.8.Támogatható települések köre:
Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás,
Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd-külterület, Tengelic,
Várdomb, Zomba

6.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- utolsó lezárt gazdasági év SZJA bevallása, mérlegbeszámolója
- őstermelő esetén őstermelő igazolvány másolata, önálló tevékenységet végző (7-es adószámos) természetes
személy esetén tevékenységét igazoló dokumentum ( működési engedély, NAV igazolás)
-építési beruházás esetén tervdokumentáció, valamint fotódokumentáció a beruházással érintett ingatlan
induló állapotáról
- eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, valamint 2 db árajánlat az indokoltság, és a költséghatékonyság
alátámasztására

7. Számú intézkedés
7.1. HVS intézkedés megnevezése:

Energia- és költségtakarékos rendszerek kialakítása
megújuló energia felhasználásával -közösségi

7.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Környezettudatos jövő megalapozása lakókörnyezet
fejlesztésével és a megújuló energia használata

7.3.HVS intézkedés leírása:

Az intézkedés célja a települések közintézményeinek,
közösségi

épületeinek

komplex

energiaellátását

energiahasznosítási

létrehozásának

támogatása.

megoldó
rendszerek

Cél

olyan

szemléletformáló, megújuló energiaellátást biztosító
fejlesztések, kezdeményezések támogatása, mely a
megújuló energiák hasznosságának és hasznosításának
lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A települési
önkormányzatok,

közösségek,

civil

szervezetek

bevonásával jó gyakorlatokat biztosító beruházások
létesítése, melyek a térség szereplőinek információt is
nyújtanak a megújuló energiákról, azok használatáról,
hasznosságáról,

lehetőségekről

a

környezeti

fenntarthatóság témakörében.
Támogatható tevékenységek:
1.

a

megújuló

energia

felhasználásához,

bemutatóhelyek kialakításához kapcsolódó fejlesztések
építési munkái
2. kisléptékű infrastruktúra fejlesztés
3.

a

megújuló

energia

felhasználásához,

és

bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése
4. marketingtevékenységek és a megújuló energia
felhasználásához

kapcsolódó

szemléletformáló

rendezvények szervezése

7.4. Támogatási kritériumok:
-

Olyan megújuló energia felhasználásával biztosított energiaellátási fejlesztés, mely az érdeklődők
számára nyitott, látogatható, és a pályázó a beruházás működtetése során felhasznált energetikai
adatokat nyilvánossá teszi

-

Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a vonatkozó jogcímrendelet 5.§. (1),(2)
pontban foglalt feladatok ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.

-

A 4. tevékenység csak az 1-3. tevékenységgel együtt, önállóan nem támogatható.

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
X

Közösségi célú fejlesztés

7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

1.000.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

15.000.000.-Ft

7.7. Ügyfélkör:
-

önkormányzat

-

non-profit szervezetek

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

7.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- szemléletformálásra vonatkozó nyilvánossági terv
- a fejlesztés megvalósítása során hasznosítandó megújuló energiák bemutatása
-építési beruházás esetén tervdokumentáció, valamint fotódokumentáció a beruházással érintett ingatlan
induló állapotáról
- eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, valamint 2 db árajánlat az indokoltság, és a költséghatékonyság
alátámasztására

8. Számú intézkedés
Egészséges életmód, ökotudatosság népszerűsítésére

8.1. HVS intézkedés megnevezése:

irányuló közösségfejlesztő programok, rendezvények
szervezése
8.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése

8.3.HVS intézkedés leírása:

Cél az egészséges életmódra, környezetvédelemre,
ökotudatosságra
megvalósítása,

nevelő

előadások,

ökotudatos

képzések

termelési

formák

elterjesztésére irányuló kampány a helyi lakosság
körében,

egészségügyi

oktatáshoz

szükséges

szűrések
eszközök

szervezése,

az

beszerzésének

támogatása
.

8.4. Támogatási kritériumok:
-

Olyan non-profit szervezet támogatható, amely projektjét legalább két szervezettel közösen, szoros
együttműködésben valósítja meg.

-

Min. 3 alkalomból álló programsorozat támogatható.

-

A pályázó a Leader egyesülettel szoros együttműködésben hajtja végre programjait, azokról a
www.sdse.hu honlapra tájékoztató anyagokat küld min. a fenntartási időszak alatt

-

Költséghatékonyság

-

Tanulmány készítése nem támogatható

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

1.500.000.-Ft

8.7. Ügyfélkör:
-

non-profit szervezet

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

8.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- Programterv
- Együttműködési megállapodás a megvalósításban közreműködő szervezetekkel
- Alapító okirat

9. Számú intézkedés
9.1. HVS intézkedés megnevezése:

Ifjúsági együttműködések, ifjúsági rendezvények,
ifjúsági táborok támogatása, működésükhöz szükséges
eszközbeszerzések támogatása

9.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése

9.3.HVS intézkedés leírása:

Az ifjúság igényeihez igazodó együttműködések,
rendezvények, táborok támogatása, amely hozzájárul a
helyi identitástudat erősítéséhez, aktivizálja a fiatalokat
a közéletben vállalt feladatok ellátására, készteti őket
nemzetközi

lehetőségek

cserekapcsolatok

megismerésére,

kialakítására;a

kulturális

és

természeti értékek megismerésére és megóvására, a
természetes

életmódra

közösségformáló

erővel

való

törekvésre

bír.

Az

tanít,
ifjúsági

kezdeményezések támogatásának célja a helyi fiatalság
helybentartása, motiválása.

9.4. Támogatási kritériumok:
-

Olyan ifjúsági egyesület támogatható, amely tagjainak min. 80 %-a 35 év alatti fiatal.

-

Egyéb szervezet esetén igazoltan fiatalok bevonására irányuló programot valósít meg.

-

A pályázó a Leader egyesülettel szoros együttműködésben hajtja végre programjait, azokról a
www.sdse.hu honlapra tájékoztató anyagokat küld min. a fenntartási időszak alatt

-

Költséghatékonyság

-

Tanulmány készítése nem támogatható

-

Eszközbeszerzés esetén az eszköz egyedi beszerzési értéke meghaladja az 50 ezer Ft-ot.

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

9.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

2.000.000.-Ft

9.7. Ügyfélkör:
-

non-profit szervezet

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

9.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- Programterv
- Együttműködési megállapodás más ifjúsági szervezetekkel a működést segítő hasznos tapasztalatok
átadására
- Alapító okirat,tagok névjegyzése

10. Számú intézkedés
Közösségi terek fejlesztése, helyi közösségek

10.1. HVS intézkedés megnevezése:

működéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése,
képzések lebonyolítása
10.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Települési

közösségi

esélyegyenlőség

életterek

kiterjesztése

kialakítása,

oktatási,

szociális,

kulturális közösségi szolgáltatások helyben

való

hozzáférésével
10.3.HVS intézkedés leírása:

A lakosság igényeihez igazodó szabadidős terek
létrehozása;

civil-és

a

tevékenykedő szervezetek
generációk
kialakulását,

helyi

közösségekben

családbarát, különböző

felkarolását,
erősödését

kortárskapcsolatok
szolgáló

fejlesztések

támogatása; civil szervezetek és kortárs-csoportok
klubhelyiségeinek kialakítása, civil szervezetek és
helyi

közösségek

tevékenységéhez

kapcsolódó

eszközbeszerzése, képzések lebonyolítása, közösségi
szolgáltatások

kialakítása,

vagy

meglévő

szolgáltatások feltételeinek javítása.

10.4. Támogatási kritériumok:
-

A 112/2009. FVM rendelet alapján támogatásban részesülők nem igényelhetnek támogatást.

-

A pályázó a Leader egyesülettel szoros együttműködésben hajtja végre programjait, azokról a
www.sdse.hu honlapra tájékoztató anyagokat küld min. a fenntartási időszak alatt

-

Eszközbeszerzés esetén az eszközök egyedi beszerzési értéke meghaladja az 50 ezer Ft összeget.

-

Költséghatékonyság

-

Tanulmány készítése nem támogatható

10.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

10.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:

Minimum támogatási összeg:

200.000.- Ft

Maximum támogatási összeg:

5.000.000.-Ft

10.7. Ügyfélkör:
-

települési önkormányzat,non-profit szervezet

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

10.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- Programterv a közösségi tér éves működtetéséről, civil élet bemutatása
- Együttműködési megállapodás a közösségi teret használó más szervezetekkel, valamint a megvalósítást és
működtetést segítő szervezetekkel
- Non-profit szervezet alapító okirata
- Képzés megvalósítása esetén oktatási tematika
-építési beruházás esetén tervdokumentáció, valamint fotódokumentáció a beruházással érintett ingatlan
induló állapotáról
- eszközbeszerzés esetén műszaki leírás, valamint 2 db árajánlat az indokoltság, és a költséghatékonyság
alátámasztására

PROJEKT ADATLAP
A Sárköz-Dunavölgye-Siómente LEADER HACS-hoz a LEADER
jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához
1.1.Ügyfél adatai
Ügyfél neve:
Képviseletre jogosult neve:
Ügyfél székhelye/lakcíme:
MVH regisztrációs szám
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó telefonszáma

1.1 Ügyfél minősítési kódja:
1 - Belföldi természetes személy;
2 - Őstermelő
3 -Mikrovállalkozás;
4 - Kisvállalkozás;
5 - Középvállalkozás;
6 - 1-5-be nem tartozó vállalkozás;
7 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül;
8 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül.
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód:
Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.
Postai levelezési címre:
Elektronikus postafiókba:
.

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk:
2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):
2.2.HVS cél megjelölése:
2.3.HVS intézkedés megjelölése:
2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése:
(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján)
építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
rendezvény előkészítése és megvalósítása
képzés előkészítése és megvalósítása
tanulmánykészítés
marketing
 egyéb, a Vhr. 31. §-ába nem tartozó tevékenység
2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne:
2.6.A tervezett projekt célja (max 500 karakter):

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max.2000 karakter)
2.8.Költségvetés
A projekt teljes tervezett költsége:
Tevékenység megnevezése

……………………Ft
Tevékenységhez kapcsolódó költség (Ft)
*

(*a sorok száma szükség szerint bővíthető)
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:

……………………Ft

2.9.A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak való
megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása

2.10. Csatolandó dokumentumok felsorolása

Képviselő neve:
Aláírás: ........................................
p.h

Dátum:

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul

Kitöltési útmutató projekt adatlaphoz
Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név
Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre jogosult neve
(amennyiben releváns)
Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély esetén az
állandó lakcím.
MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az esetben
kell kitölteni
Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma
Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az
elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az
értesítés módjának kiválasztásánál.
Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus cím
alkalmazandó kapcsolattartásra
Projektjavaslatra vonatkozó információk:
Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe
HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése
HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából
megfogalmazott intézkedés megnevezése
Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.§. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül kell
kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető.
Megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER HACS illetékességi területén lévő település megnevezése, ahol a
projektjavaslatban szereplő fejlesztést kívánják megvalósítani
A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program
megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a LEADER HACS által
meghatározott célkitűzések elérését.

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét fejlesztés és a
projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása.
Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER forrásból
igényelt támogatás összege.
Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása.
A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak való
megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása: A LEADER HACS által a LEADER
Intézkedési Tervében megfogalmazott korlátok, kritériumok, vállalások bemutatása, indoklása, alátámasztása. Az itt
leírtak alapján látható legyen, hogy a LEADER HACS által előírt milyen módon fognak érvényesülni a projekt
végrehajtása során, illetve a fenntartási időszak idején.
Csatolandó dokumentumok felsorolása: Amennyiben a LEADER HACS a projekt adatlaphoz további
mellékleteket, nyilatkozatokat kíván bekérni, azok csatolását itt kell feltüntetnie az ügyfélnek.

