Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 192
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Zöldút" fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 670a01
Vonatkozó HPME megnevezése: "Turisztikai hálózatépítés-helyi vonzerőket bemutató és összekötő "Zöldutak" kijelölése és kialakítása" c.
célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k

I. Fogalom magyarázat
"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.

II. Támogatás vehető igénybe
Települések,települések közötti új és meglévő turisztikai látványosságok, szolgáltatások láthatóságát elősegítő gyalogos-, túra-útvonal
kialakítására, kijelölésére; az útvonalak mentén pihenőhelykialakítása, látvány és használati térelem beszerzése, valamint a
Sárköz-Dunavölgye-Siómente akciócsoport területén "Zöldút" útvonalak hálózattá való összekapcsolására.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
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.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ; Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ;
Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ; Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
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 és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A hátrányos helyzetű település érintésével valósul
meg
A ?Zöldút? tervezett útvonalán elérhető szolgáltatások
A ?Zöldút? tervezett útvonalán található kulturális vagy
természeti értékek száma és jelentősége
A ?Zöldút? alkalmazása a helyi természeti örökség
megismertetésére és a környezeti nevelés céljaira
A ?Zöldút? kiterjesztésének lehetőségei a térség
turisztikai értékeinek bemutatása ?vonzerőleltár?
A "Zöldút" infrastrukturális ellátottsága és információs
szolgáltatásai

311/2007.(XI.17.)Korm.rendelet 2. melléklete, valamint
a 240/2006.(XI.30.) Korm.rendelet melléklete
Partner nyilatkozata
Országos vagy helyi védettséget igazoló dokumentum,
önkormányzat nyilatkozata, Nemzeti Park nyilatkozata
Programterv, együttműködési szándéknyilatkozat

10

Benyújtott ?vonzerőleltár?

20

Benyújtott útvonalterv

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

20
10
20

A hátrányos helyzetű település érintésével valósul
Igen
10
meg
A hátrányos helyzetű település érintésével valósul
Nem
0
meg
A ?Zöldút? tervezett útvonalán elérhető szolgáltatások Három vagy több turisztikai szolgáltató vagy helyi
20
termelő partnerként való bevonása
A ?Zöldút? tervezett útvonalán elérhető szolgáltatások 1 vagy 2 turisztikai szolgáltató vagy helyi termelő
10
partnerként való bevonása
A ?Zöldút? tervezett útvonalán elérhető szolgáltatások Nem kerül bevonásra turisztikai szolgáltató vagy helyi 0
termelő
A ?Zöldút? tervezett útvonalán található kulturális vagy A tervezett útvonal legalább 3 vagy több kulturális vagy 10
természeti értékek száma és jelentősége
természeti értéket érint, melyek közül legalább 1
országos védettségű
A ?Zöldút? tervezett útvonalán található kulturális vagy A tervezett útvonal 3 kulturális vagy természeti értéket 5
természeti értékek száma és jelentősége
érint, melyek közül legalább 1 helyi védettségű
A ?Zöldút? tervezett útvonalán található kulturális vagy A tervezett útvonal 3-nál kevesebb kulturális vagy
0
természeti értékek száma és jelentősége
természeti értéket érint
A ?Zöldút? alkalmazása a helyi természeti örökség
Pályázat részét képezi 1 programterv a körny.-i nevelés 20
megismertetésére és a környezeti nevelés céljaira
foglalkozások tematikájáról és min. 1 együttműködési
szándéknyilatkozat a szakmai megvalósításban
résztvevő szervezettől (iskola, civil szerv.)

A ?Zöldút? alkalmazása a helyi természeti örökség
megismertetésére és a környezeti nevelés céljaira
A ?Zöldút? kiterjesztésének lehetőségei a térség
turisztikai értékeinek bemutatása ?vonzerőleltár?

A ?Zöldút? kiterjesztésének lehetőségei a térség
turisztikai értékeinek bemutatása ?vonzerőleltár?

A ?Zöldút? kiterjesztésének lehetőségei a térség
turisztikai értékeinek bemutatása ?vonzerőleltár?
A ?Zöldút? kiterjesztésének lehetőségei a térség
turisztikai értékeinek bemutatása ?vonzerőleltár?
A "Zöldút" infrastrukturális ellátottsága és információs
szolgáltatásai

A "Zöldút" infrastrukturális ellátottsága és információs
szolgáltatásai
A "Zöldút" infrastrukturális ellátottsága és információs
szolgáltatásai

A pályázat részét képezi egy részletes programterv a
környezeti nevelés foglalkozások tematikájáról
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
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
A pályázó a ?Zöldút? kiinduló állomását adó település
vonatkozásában összeállított természeti és kulturális
érték ?leltárat? nyújt be a pályázat részeként
A pályázó nem nyújt be természeti és kulturális érték
?leltárat? a pályázat részeként
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
A tervezett "Zöldút" saját logóval, kiinduló- és
végponton 1-1 és, és az útvonalon min. 1 infós
táblával, és min. 1 pihenőhellyel rendelkezik
A tervezett "Zöldút" saját logóval, kiinduló- és
végponton 1-1 és, infós táblával, és min. 1
pihenőhellyel rendelkezik

10
20

15

10

0
20

10

0

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek.Ezen kívül: Útvonalterv, programterv, együttműködési
megállapodások (Sárköz-Dunavölgye-Siómente Hacs által rendszeresített formanyomtatványon)

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 185
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: A térség megismerhetőségét szolgáló rendezvények támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 670c02
Vonatkozó HPME megnevezése: "A térség turisztikai kínálatának megismerhetőségét szolgáló tevékenységek és programok támogatása"
célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k

I. Fogalom magyarázat
-

II. 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, eszközbeszerzésre, valamint marketing
tevékenységre.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 2 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60

100
100
100
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 18 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A rendezvény szervezője biztosítja a helyszínen 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 három művészeti ágban
képviseltetik magukat a rendezvényen fellépők; c) legalább 2 éve rendszeresen megrendezésre kerülő rendezvény; d) helyi termékre vagy
hagyományra épülő rendezvény.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ; Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ;
Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ; Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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; illetve ezek alapanyagköltségei
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 (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési 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 és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Hátrányos helyzetű településen valósul meg

311/2007 (XI. 17.) Kormány rendelet 2. sz. melléklete, 20
valamint a 240/2006 (XI. 30.) Kormány rendelet
melléklete.
Programterv, együttműködési megállapodások
20
Programterv, együttműködési megállapodás
10

Rendezvényen résztvevő helyi termelők száma
A rendezvény mellett társrendezvény (kiállítás,
kulturális program, sport program) szerepel
A rendezvény népszerűsítése, megjelenés médiában
(gyakoriság)
A rendezvényen a pályázó gyerekprogramot biztosít
Környezettudatosság
Együttműködő partnerek száma

Pontszám

Programterv

10

Programterv
Programterv
együttműködési megállapodások

10
10
20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Rendezvényen résztvevő helyi termelők száma
Rendezvényen résztvevő helyi termelők száma
A rendezvény mellett társrendezvény (kiállítás,
kulturális program, sport program) szerepel

Igen
Nem
6 termelő felett
4 - 5 termelő
Igen

20
0
20
10
10

A rendezvény mellett társrendezvény (kiállítás,
kulturális program, sport program) szerepel
A rendezvény népszerűsítése, megjelenés médiában
(gyakoriság)
A rendezvény népszerűsítése, megjelenés médiában
(gyakoriság)
A rendezvény népszerűsítése, megjelenés médiában
(gyakoriság)
A rendezvényen a pályázó gyerekprogramot biztosít
A rendezvényen a pályázó gyerekprogramot biztosít
Környezettudatosság
Környezettudatosság
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma

Nem

0

5 különböző médiamegjelenés felett

10

2 - 4 különböző médiamegjelenés

5

1 médiamegjelenés

0

Igen
Nem
A pályázó biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést
A pályázó nem biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést
6-8 együttműködő partner
4-5 együttműködő partner
3 együttműködő partner
9-10 együttműködő partner
10 együttműködő partner felett

10
0
10
0
10
5
0
15
20

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek, valamint: Együttműködési megállapodások, rendezvény
programterve (Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület által elkészített formanyomtatványon)

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 208
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: "PORTÉKA"- Helyi termékek piacra jutásának támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 670b03
Vonatkozó HPME megnevezése: "Helyi termékek térségen belüli és kívüli értékesítését, bemutathatóságát szolgáló tevékenységek" c.
célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k

I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
'Térségspecifikus termék értékesítésére irányuló tevékenységek elindításához szükséges beruházások támogatása, bemutató porták
kialakítása; A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület illetékességi területén működő kereskedelmi egységekben helyi termékek
értékesítéséhez termékpolc/terméksarok kialakítása; Kereskedelmi hálózatosodás megteremtése, egységes helyi arculat kialakítása

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 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Őstermelő
Magánszemély

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60
60
60
60

65
65
65
65
65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 70 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A fejlesztést a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület illetékességi területén működő szervezetekkel való együttműködés keretében
szükséges megvalósítani. A pályázó vállalja, hogy a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület honlapján fejlsztését és az általa előállított
és/vagy forgalmazott helyi termékeket közzéteszi. Induló vállalkozás is támogatható.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ; Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ;
Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ; Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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 infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
e) eszközbeszerzés: 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;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Hátrányos helyzetű településen valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Kormány rendelet 2. sz. melléklete, 20
valamint a 240/2006. (XI. 30.) Kormény rendelet
melléklete.
Nyilatkozat foglalkoztatásra vonatkozóan
20
Nyilatkozat foglalkoztatásra vonatkozóan
20

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja
Bemutatott helyi termékek
Együttműködő partnerek száma

Pontszám

Projektleíró dokumentum
Együttműködési megállapodások

20
20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás

Igen
Nem
Új munkahelyet teremt (beleértve az önfoglalkoztatást
is)
Megtart munkahelyet (beleértve az önfoglalkoztatást
is)
Nem tart meg és nem teremt új munkahelyet.
Igen (beleértve az önfoglalkoztatást is)

20
0
20

Nem

0

Egyféle helyi termék
2-3 féle helyi termék
4 vagy többféle helyi termék
5 vagy annál több partner
3 - 4 partner
1-2 partner

0
10
20
20
10
5

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja
Bemutatott helyi termékek
Bemutatott helyi termékek
Bemutatott helyi termékek
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma

10
0
20

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Ezen kívül együttműködési megállapodások, projektleíró
dokumentum, nyilatkozat a termék származására vonatkozóan, nyilatkozat foglalkoztatásra vonatkozóan (a Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon).

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 215
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Vállalkozásfejlesztés az alapoktól"- helyi vállalkozások működését segítő feltételek kialakítása
Vonatkozó HPME azonosító: 670b04
Vonatkozó HPME megnevezése: "Helyi vállalkozások hatékony működését segítő háttérfeltételek fejlesztése" című célkitűzéshez
kapcsolódó HPME-k

I. Fogalom magyarázat
Kertészeti kultúra: zöldség, gyümölcs, gyógynövény, fűszernövény, dísznövény.

II. Támogatás vehető igénybe
Helyi mezőgazdasági termelés feltételeinek kialakítása támogatható, továbbá feldolgozó és/vagy tároló kapacitások létesítése és meglévő
kapacitások fejlesztése a helyben termelt kertészeti kultúrák feldolgozottsági szintjének növelése érdekében is támogatható. Helyi
nyerstermékek előállítása és feldolgozottsági szintjének emelése, helyi hagyományos mesterségek vállalkozásalapú fejlesztésének
támogatása. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területére jellemző kézműipari tevékenységek fejlesztése. Vállalkozás fejlesztéséhez,
működéséhez szükséges speciális és alapismereteket nyújtó képzésen való részvétel támogatható.

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 6 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 6 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Őstermelő
Magánszemély

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60
60
60
60

65
65
65
65
65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 70 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Kizárólag a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén előállított, létrehozott és
feldolgozott termékek vonatkozásában igényelhető támogatás. Helyi mezőgazdasági termelés feltételeinek kialakítása 4 EUME üzemméret

alatt. A fejlesztést együttműködés keretében szükséges megvalósítani.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ; Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ;
Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ; Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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 infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
e) eszközbeszerzés: 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;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Képzésen való részvétel díja

Képzés vizsgadíja
Oktatáshoz szükséges jegyzet, tankönyv

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Hátrányos helyzetű településen valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Kormány rendelet 2. sz. melléklete, 20
valamint a 240/2006. (XI. 30.) Kormény rendelet
melléklete.
Nyilatkozat foglalkoztatásra vonatkozóan
20
Nyilatkozat foglalkoztatásra vonatkozóan
20

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja
Helyi terméktárhoz való kapcsolódás
Együttműködő partnerek száma
A fejlesztés komplexitása (építés, eszközbeszerzés,
képzés, marketing)

Pontszám

Ügyfél nyilatkozata
Együttműködési megállapodás
Pályázati dokumentáció

20
10
10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás

Igen
Nem
Új munkahelyet teremt (beleértve az önfoglalkoztatást
is)
Megtart munkahelyet (beleértve az önfoglalkoztatást
is)
Nem teremt új munkahelyet és nem tart meg
munkahelyet
Igen (beleértve az önfoglalkoztatást is)

20
10
20

Nem

0

Igen
Nem
5 partner felett
3 - 4 partner
1-2 partner
A felsoroltak közül egy tevékenység szerepel a
pályázatban
A felsoroltak közül két tevékenység szerepel a
pályázatban
A felsoroltak közül három vagy annál több tevékenység
szerepel a pályázatban

20
0
10
5
0
0

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását
vállalja
Helyi terméktárhoz való kapcsolódás
Helyi terméktárhoz való kapcsolódás
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
A fejlesztés komplexitása (építés, eszközbeszerzés,
képzés, marketing)
A fejlesztés komplexitása (építés, eszközbeszerzés,
képzés, marketing)
A fejlesztés komplexitása (építés, eszközbeszerzés,
képzés, marketing)

10
0
20

5
10

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek; Együttműködési megállapodások, nyilatkozat a termék
származására vonatkozóan,projektleíró dokumentum, nyilatkozat foglalkoztatásra vonatkozóan (a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon) Igazolás a képzőszerv jogosultságáról (FAT akkreditációról szóló igazolás), Képzés sikeres elvégézésre
vonatkozó tanúsítvány, bizonyítvány benyújtása az utolsó kifizetési kérelemmel együtt

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 239
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Őrizzük a múltat a jövő nemzedéke számára"-helyi tárgyi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek
támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 670a05
Vonatkozó HPME megnevezése: "Helyi tárgyi örökség megőrzését szolgáló programok, tevékenységek támogatása" célkitűzéshez
kapcsolódó HPME-k

I. Fogalom magyarázat
Tárgyi örökség: népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális érték.

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe a falusi élethez, hagyományokhoz, környezethez, munkakultúrához kapcsolódó tevékenységet bemutató helyek
kialakítására, meglévők felújítására, a bemutatóhelység kiállítási tárgyainak, eszközeinek beszerzése, restaurálására, felújítására. Támogatás
vehető igénybe továbbá a tárgyi örökség megőrzését népszerűsítő tevékenység, kiállítás-szervezés, foglalkozások, bemutatók szervezésére, a
kapcsolódó anyagköltséggel együtt.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 4 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 4 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 18 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A pályázónak biztosítania kell szakember bevonását a projekt megtervezésébe és/vagy megvalósításába.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ;

Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ; Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ;
Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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 infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
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;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség,
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Kormány rendelet 2. sz. melléklete,
valamint a 240/2006. (XI. 30.) Kormény rendelet
melléklete.
Együttműködési megállapodások
Együttműködési megállapodások
Projektleíró dokumentum

20

A program együttműködés keretében valósul meg
Együttműködő partnerek száma
Kihasználatlan épület, építmény, épületrész,
építményrész funkcióbővítése
A fejlesztés rendezvény, rendezvény-sorozat
Projektleíró dokumentum
részeként bemutatásra kerül
A fejlesztés meglévő gyűjtemény elhelyezésére irányul Projektleíró dokumnetum
A projekt bemutatásához kapcsolódik tárlatvezetés,
projektleíró dokumentum
szakmai prezentáció

20
20
10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Hátrányos helyzetű településen valósul meg
A program együttműködés keretében valósul meg
A program együttműködés keretében valósul meg
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma

Igen
Nem
Igen
Nem
5 partner felett
3 - 4 partner
1-2 partner
Nincs együttműködő partner

20
0
20
0
20
10
5
0

10
10
10

Kihasználatlan épület, építmény, épületrész,
építményrész funkcióbővítése
Kihasználatlan épület, építmény, épületrész,
építményrész funkcióbővítése
A fejlesztés rendezvény, rendezvény-sorozat
részeként bemutatásra kerül
A fejlesztés rendezvény, rendezvény-sorozat
részeként bemutatásra kerül
A fejlesztés meglévő gyűjtemény elhelyezésére irányul
A fejlesztés meglévő gyűjtemény elhelyezésére irányul
A projekt bemutatásához kapcsolódik tárlatvezetés,
szakmai prezentáció
A projekt bemutatásához kapcsolódik tárlatvezetés,
szakmai prezentáció

Igen

10

Nem

0

Igen

10

Nem

0

Igen
Nem
Igen

10
0
10

Nem

0

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek, valamint: Együttműködési megállapodások; Projektleíró
dokumentum; Képzettséget és/vagy szakmai tapasztalatot igazoló okirat;

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 246
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"-szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 670f06
Vonatkozó HPME megnevezése: "Helyi szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása" célkitűzéshez kapcsolódó
HPME-k

I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe hagyományos népi kismesterségek újjáélesztését elősegítő, hagyományőrző programok, rendezvények
megrendezésére, népi mesterségek felkutatására, oktatási tematika kidolgozására, hagyományőrzést -egyben helyi gazdaságélénkítést elősegítő képzések megtartására, hagyományőrző, vidéki életmódot bemutató tematikus táborok lebonyolítására, valamint kiadványok
megjelentetésére.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 2 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60
60

100
100
100
65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 14 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Képzések esetében szükséges szakember bevonása.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ; Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ;
Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ; Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak és az ezekhez kapcsolódó útiköltség térítés;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége;
ag) étel -, italfogyasztás illetve ezek alapanyag költségei;
b) oktatás, képzés költségei:
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
bd) terembérlet;
be) meghívók;
bf) eszközbérlés;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cc) szerkesztés költségei;
cd) terjesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
de) honlap készítés költsége;
df) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) napidíj;
f) infrastruktúra-fejlesztés:
fa) tereprendezés;
fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
A LEADER rendezvény jogcím keretében elszámolható kiadások ae) pontja: táborozáshoz kapcsolódó szállásköltség

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Hátrányos helyzetű településen valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete
20
valamint 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete

Pontszám

A program/kiadvány által érintett települések száma a
HACS területén
A projekt több hagyomány, mesterség felújítására
irányul
Együttműködő partnerek száma
Médiamegjelenések módja
Médiamegjelenések gyakorisága
A projekt komplexitása (a projekt tartalmaz képzést,
oktatást; rendezvényt, programot; kiadvány
megjelentetést)

Programterv/kiadványterv

20

Programterv

5

Együttműködési megállapodások
Kiadványterv, programterv
Kiadványterv, programterv
Programterv, pályázat

20
10
5
20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Hátrányos helyzetű településen valósul meg
A program/kiadvány által érintett települések száma a
HACS területén
A program/kiadvány által érintett települések száma a
HACS területén
A program/kiadvány által érintett települések száma a
HACS területén
A program/kiadvány által érintett települések száma a
HACS területén
A program/kiadvány által érintett települések száma a
HACS területén
A projekt több hagyomány, mesterség felújítására
irányul
A projekt több hagyomány, mesterség felújítására
irányul
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Médiamegjelenések módja
Médiamegjelenések módja
Médiamegjelenések módja
Médiamegjelenések gyakorisága
Médiamegjelenések gyakorisága
A projekt komplexitása (a projekt tartalmaz képzést,
oktatást; rendezvényt, programot; kiadvány
megjelentetést)
A projekt komplexitása (a projekt tartalmaz képzést,
oktatást; rendezvényt, programot; kiadvány
megjelentetést)
A projekt komplexitása (a projekt tartalmaz képzést,
oktatást; rendezvényt, programot; kiadvány
megjelentetést)

Igen
Nem
15 település felett

20
0
20

10-14 települést érint

15

6-9 települést érint

10

1 települést érint

0

2-5 települést érint

5

Igen

5

Nem

0

5 partner felett
3-4 együttműködő partner
Nincs együttműködő partner
1-2 együttműködő partner
Nyomtatott és elektronikus médiumban is megjelenik
Elektronikus médiumban jelenik meg
Csak nyomtatott médiumban jelenik meg
5 különböző média-megjelenés felett
1-4 különböző média-megjelenés
A projekt mindhárom típusú programelemet
tartalmazza

20
10
0
5
10
5
2
5
3
20

A projekt a háromból két tipusú programelemet
tartalmaz

14

A projekt a háromból egy programelemet tartalmaz

8

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek, valamint: Együttműködési megállapodások; Rendezvény,tábor
esetén: programterv; Kiadvány esetén: kiadványterv Oktatás, képzés esetén: képzési tematika, képzési terv, szakmai végzettséget és/vagy
szakmai tapasztalatot igazoló okirat.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 025 789
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Mindenki számít"-Vállalkozások kisértékű eszközfejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 670b07
Vonatkozó HPME megnevezése: "Helyi vállalkozások hatékony működését segítő háttérfeltételek fejlesztése" célkitűzéshez kapcsolódó
HPME-k

I. Fogalom magyarázat
"Mindenki számít" vállalkozás: A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület illetékességi területén jelenlevő induló és működő mikrovállalkozások,
egyéni vállalkozók és természetes személyek.

II. Támogatás vehető igénybe
Induló vagy működő vállalkozások részére cégkivonatában, vállalkozói igazolványában, működési engedélyében meghatározott
tevékenységéhez szükséges eszközbeszerzésére és marketingköltségek támogatására vehető igénybe támogatás. Természetes személy által
fejleszteni kívánt tevékenység is támogatható.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 50 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 50 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Mikro-kis-közép vállalkozás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 20 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Támogatás igénybevételére a 2004.évi XXXIV. Törvény 3. §. (3) bekezdés szerinti mikrovállalkozás és egyéni vállalkozó, valamint 7-es
adószámmal rendelkező természetes személy jogosult. Induló vállalkozások is támogathatóak. Marketingköltség önálló kiadásként nem
elszámolható, maximális összege 200.000.- Ft. Természetes személy esetén az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges
igazolni a fejlesztett tevékenység végézésére vonatkozó jogosultásgot.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ; Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ;
Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ; Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
A LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében elszámolható kiadások e) pont szerinti eszközbeszerzés: fejleszteni kívánt tevékenységhez kötödő
eszközök beszerzése.
A LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében elszámolható marketing kiadás gg) pontja: weboldal készítésének költségei.
A LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében elszámolható marketing kiadás ga) pontja: hirdetések költségei
A LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében elszámolható marketing kiadás gb) pontja: kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének
költségei(adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek)

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek;

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 222
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, polgárőr egyesületek eszközbeszerzése
Vonatkozó HPME azonosító: 670a08
Vonatkozó HPME megnevezése: "Közbiztonsági tevékenység térségi szintű szervezése" célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
A helyi életminőség fejlesztése és a közbiztonság javítása érdekében támogatás vehető igénybe térfigyelő kamerarendszer kiépítésére,
üzembehelyezésére, meglévő rendszerek bővítésére, hálózatba szervezésére, térfigyelő kamerák beszerzésére, továbbá a
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület településein működő polgárőr egyesületek alapító okiratában meghatározott tevékenységhez
kapcsolódó eszközbeszerzésre.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Nonprofit szervezetek közül csak a polgárőr 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.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ; Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ;
Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ; Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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 infrastruktúra-fejlesztések:
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 és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete
valamint 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete
Együttműködési megállapodások
Együttműködési megállapodások
A vonatkozó Leader rendelet szerint
Dokumentum másolata

20

Bírósági bejegyzés másolata

15

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Hátrányos helyzetű településen valósul meg
A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg.
A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg.
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Települések lélekszáma
Települések lélekszáma
A pályázó tevékenysége elismeréssel vagy
minősítéssel rendelkezik
A pályázó tevékenysége elismeréssel vagy
minősítéssel rendelkezik
A pályázó tevékenységét 2 évnél régebben végzi
A pályázó tevékenységét 2 évnél régebben végzi

Igen
Nem
Igen
Nem
3 partner és afelett
2 partner
Egy együttműködő partner esetén
3000 fő és a feletti
3000 fő alatti
Igen

20
0
20
0
20
10
0
10
5
15

Nem

0

Igen
Nem

15
0

A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg.
Együttműködő partnerek száma
Települések lélekszáma
A pályázó tevékenysége elismeréssel vagy
minősítéssel rendelkezik
A pályázó tevékenységét 2 évnél régebben végzi

20
20
10
15

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek, valamint: Polgárőr egyesület alapító okirata.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 253
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: "Az együttműködés közösségformáló ereje"- közösségfejlesztő programok szervezése
Vonatkozó HPME azonosító: 670c09
Vonatkozó HPME megnevezése: "Térségi-és helyi identitástudatot erősítő, közösségfejlesztő programok szervezése,fejlesztése"
célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k

I. Fogalom magyarázat
Falunap: közös identitástudat kialakulására irányuló népi szokásokon alapuló rendezvény. Ismeretterjesztő -közösségfejlesztő program:
népfőiskola, szemléletformáló kampány, szakmai program

II. Támogatás vehető igénybe
A települések hagyományainak megőrzését szolgáló falunapi rendezvények, közösségi programok, ismeretterjesztő -közösségfejlesztő
programok megvalósítására, a térségi, helyi identitástudat megőrzése, fejlesztése céljából. Támogatható a rendezvény megvalósítása,
szervezése, lebonyolítása, valamint eszközbeszerzés, továbbá marketing tevékenység.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60

100
100
100
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 20 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A rendezvény szervezője biztosítja a helyszínen minimum 3 helyi termelő (helyi termék előállító, feldolgozó) megjelenését. A szervezőnek
biztosítania kell gyerekprogramot.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ; Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ;
Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ; Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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; illetve ezek alapanyagköltségei
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;)
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
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 és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Hátrányos helyzetű településen valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete,
20
valamint 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete
Programterv, együttműködési megállapodások
20
Programterv, együttműködési megállapodás
10

Rendezvényen résztvevő helyi termelők száma
A rendezvény mellett társrendezvény
(kiállítás,kulturális program, sport program) szerepel
A rendezvény népszerűsítése,megjelenés médiában
(gyakoriság)
Környezettudatosság
Együttműködő partnerek száma
A rendezvény ismeretterjesztő -közösségfejlesztő
programot tartalmaz.

Pontszám

Programterv

10

Programterv
Együttműködési megállapodások
Programterv

10
20
10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Rendezvényen résztvevő helyi termelők száma
Rendezvényen résztvevő helyi termelők száma
A rendezvény mellett társrendezvény
(kiállítás,kulturális program, sport program) szerepel
A rendezvény mellett társrendezvény
(kiállítás,kulturális program, sport program) szerepel
A rendezvény népszerűsítése,megjelenés médiában
(gyakoriság)

Igen
Nem
6 termelő felett
4 - 5 termelő
Igen

20
0
20
10
10

Nem

0

5 különböző média-megjelenés felett

10

A rendezvény népszerűsítése,megjelenés médiában
(gyakoriság)
A rendezvény népszerűsítése,megjelenés médiában
(gyakoriság)
Környezettudatosság
Környezettudatosság
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
A rendezvény ismeretterjesztő -közösségfejlesztő
programot tartalmaz.
A rendezvény ismeretterjesztő -közösségfejlesztő
programot tartalmaz.

2-4 különböző média-megjelenés

5

1 médiamegjelenés

0

A pályázó biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést.
A pályázó nem biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést.
6-8 együttműködő partner
4-5 együttműködő partner
3 együttműködő partner
9-10 együttműködő partner
10 együttműködő partner felett
Igen

10
0
10
5
0
15
20
10

Nem

0
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IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek, valamint: Együttműködési megállapodások, Programterv.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 284
Helyi Akciócsoport: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: "Kell egy hely"-civil szervezetek és helyi közösségek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése
Vonatkozó HPME azonosító: 670a10
Vonatkozó HPME megnevezése: "Többfunkciós közösségi terek kialakítása, a meglévők fejlesztése, programok, különös tekintettel az
ifjúsági kezdeményezésekre" célkitűzéshez kapcsolódó HPME-k

I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
A lakosság igényeihez igazodó szabadidős terek létrehozása; civil-és a helyi közösségekben tevékenykedő szervezetek családbarát, különböző
generációk felkarolását, kortárskapcsolatok kialakulását, erősödését szolgáló fejlesztések támogatása; civil szervezetek és kortárs-csoportok
klubhelyiségeinek kialakítása, civil szervezetek és helyi közösségek tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzése, a fiatalok
identitástudatának fejlesztését célzó - iskolarendszeren kívüli - programcsomag kialakítása.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 40 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület területén működő civil szervezet a pályázat benyújtását megelőző 3 hónappal bejegyzésre
került. Nem támogathatóak IKSZT épületében megvalósuló infrastruktúrális fejlesztések. Tábor nem támogatható. A fejlesztés együttműködés
keretében valósítható meg. Legalább egy program szervezése évente kötelező.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Bogyiszló ; Fácánkert ; Felsőnána ; Alsónána ; Báta ;

Zomba ; Őcsény ; Murga ; Medina ; Kölesd ; Kistormás ; Várdomb ; Szedres ; Szálka ; Tengelic ; Sióagárd ; Sárpilis ; Pörböly ;
Bátaszék ; Alsónyék ; Kéty ; Harc ; Fadd ; Decs ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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 infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
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;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg) weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete
10
valamint 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete
Együttműködő partnerek száma
Együttműködési megállapodás
20
Tevékenység során megvalósítandó programok száma Program- és tevékenység terv
20
(éves szinten)
A program népszerűsítése
Program- és tevékenység terv
20
A fejlesztés megvalósítása a fiatalok bevonásával
Program- és tevékenységi terv
20
együtt történik
A fejlesztés tárgyi vagy szellemi örökség megőrzését Program- és tevékenységi terv
10
segíti.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Hátrányos helyzetű településen valósul meg
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Együttműködő partnerek száma
Tevékenység során megvalósítandó programok száma
(éves szinten)
Tevékenység során megvalósítandó programok száma
(éves szinten)
Tevékenység során megvalósítandó programok száma
(éves szinten)

Igen
Nem
3 partner vagy annál több partner
2 partner
1 partner
5 program és annál több

10
0
20
10
0
20

3-4 program

10

2 program

5

A program népszerűsítése
A program népszerűsítése

A program népszerűsítése
A fejlesztés megvalósítása a fiatalok bevonásával
együtt történik
A fejlesztés megvalósítása a fiatalok bevonásával
együtt történik
A fejlesztés tárgyi vagy szellemi örökség megőrzését
segíti.
A fejlesztés tárgyi vagy szellemi örökség megőrzését
segíti.

A program a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
honlapján megjelentetésre kerül
A program a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
honlapján és más helyi médiában megjelentetésre
kerül
Nincs megjelenítés
Igen

10

Nem

0

Igen

10

Nem

0

20

0
20

VIII. Jogkövetkezmények
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IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek; Együttműködési megállapodás, program- és
tevékenységterv (a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon). Civil szervezet esetén alapszabály

