
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 749
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Tanuljunk együtt!
Vonatkozó HPME azonosító: 910d01
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi identitástudat növelése

I. Fogalom magyarázat

Kombinált képzés: Legalább 2 különböző szakterületre épülő képzés.

II. Támogatás vehető igénybe

A Zalai Témautak LEADER Akciócsoport területén felmerülő igények és szükségletek alapján képzések szervezése, lebonyolítása, természetes
személyek részére, továbbá a képzésekhez kapcsolodó eszközök beszerzése, infrastrukturális háttér biztosítása, kapcsolódó marketing
tevékenység. 

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 1 300 000 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 1 300 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg, egyéb területen 5 500 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázó kötelezettség vállalása arra vonatkozóan, hogy a képzés megvalósítása során minimum 15 fő képzését biztosítja, illetve a tanfolyam
15 fő létszám alatt nem indítható el. Minimum 20 db kitöltött igényfelmérő kérdőív csatolása szükséges. A képzésnek együttműködés keretében
kell megvalósulnia.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Nemesszentandrás ; Nemessándorháza ; Nemesrádó ; Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ; Felsőrajk ; Egeraracsa ;



Dióskál ; Csatár ; Búcsúszentlászló ; Bocfölde ; Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ; Zalaszentiván ; Pókaszepetk ;
Padár ; Pacsa ; Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ; Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ; Pölöske ; Orbányosfa ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás: 
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsgával kapcsolatos díjak;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
c)a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése; 
e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A pályázó a Zalai Témautak HACS területén élő és
működő(lakhellyel vagy tartózkodási hellyel, ill.
székhellyel vagy telephellyel rendelkező)  megfelelő
képzettséggel rendelkező oktatatót vagy oktatási
vállalkozást alkalmaz.

Végzettséget (oklevelek, tanúsítványok) és
lakóhelyet/telephelyet/tartózkodási helyet/székhelyet
(lakcímkártya, cégadatok) igazoló dokumentum

15

 A pályázó rendelkezik az eddigi tevékenysége során
gyakorlati tapasztalattal a képzések területén.

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatvány
által

15

A pályázó által csatolt a helyszín tulajdonosának
befogadó nyilatkozata alapján a képzés helyszíne
költségmentesen kerül rendelkezésre bocsájtásra.

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

15

Együttműködések száma: Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon 

15

A képzés idegennyelv oktatására irányul.  Képzési terv 15
A pályázó a projekt során kombinált  képzést valósít
meg.

 Képzési terv 15

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfélregisztrációs lap 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A pályázó a Zalai Témautak HACS területén élő és
működő(lakhellyel vagy tartózkodási hellyel, ill.
székhellyel vagy telephellyel rendelkező)  megfelelő
képzettséggel rendelkező oktatatót vagy oktatási
vállalkozást alkalmaz.

Igen 15

A pályázó a Zalai Témautak HACS területén élő és
működő(lakhellyel vagy tartózkodási hellyel, ill.
székhellyel vagy telephellyel rendelkező)  megfelelő
képzettséggel rendelkező oktatatót vagy oktatási
vállalkozást alkalmaz.

Nem 0

 A pályázó rendelkezik az eddigi tevékenysége során
gyakorlati tapasztalattal a képzések területén.

Igen 15



 A pályázó rendelkezik az eddigi tevékenysége során
gyakorlati tapasztalattal a képzések területén.

Nem 0

A pályázó által csatolt a helyszín tulajdonosának
befogadó nyilatkozata alapján a képzés helyszíne
költségmentesen kerül rendelkezésre bocsájtásra.

Igen 15

A pályázó által csatolt a helyszín tulajdonosának
befogadó nyilatkozata alapján a képzés helyszíne
költségmentesen kerül rendelkezésre bocsájtásra.

Nem 0

Együttműködések száma: 1 partner bevonása történik 0
Együttműködések száma: Igen, 2-3 partner bevonása történik 10
Együttműködések száma: Igen, 4 vagy annál több partner bevonása történik 15
A képzés idegennyelv oktatására irányul. Igen 0
A képzés idegennyelv oktatására irányul. Nem 15
A pályázó a projekt során kombinált  képzést valósít
meg.

Igen 15

A pályázó a projekt során kombinált  képzést valósít
meg.

Nem 10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A képzést tartó referencia lista a Zalai Témautak Kft. által készített útmutató alapján. Részletes képzési terv a Zalai Témautak Kft. által készített
útmutató alapján. Minimum 20 db kitöltött igényfelmérő kérdőív csatolása a Zalai Témautak Kft. által készített útmutató alapján. A vonatkozó
LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak Kft. által készített
formanyomtatványon.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 756
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek feldolgozása
Vonatkozó HPME azonosító: 910b02
Vonatkozó HPME megnevezése: Általános vállalkozás fejlesztés, gazdaságélénkítés

I. Fogalom magyarázat

Nyitott porta: olyan épület vagy épületrész, ahol a hagyományőrző vagy a népi kismesterségek gyakorlatban megtekinthetők. A helyi termék
előállítási folyamata során a tevékenység kipróbálható, az előállított termékekből vásárlási lehetőséget biztosít a termelő.       

II. Támogatás vehető igénybe

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. területén a térségre jellemző helyi termékek előállításához és feldolgozásához szükséges műszaki,
technikai és infrastrukturális feltételek biztosítása. A nyitott portákon végzett tevékenység ellátásához szükséges eszközök fejlesztése, új és
működő a helyi termékek elsődleges feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos műhely épületek és épületrészek kialakítása,
korszerűsítése, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés. 

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 6 000 000 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 6 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 20 000 000 forintösszeg, egyéb területen
30 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Nem támogatható a 4 EUME feletti üzemméret.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ;



Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Padár ; Pacsa ; Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ; Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ;
Pölöske ; Orbányosfa ; Nemesszentandrás ; Nemessándorháza ; Nemesrádó ; Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ;
Felsőrajk ; Egeraracsa ; Dióskál ; Csatár ; Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;

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: 
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) 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 Pontszám
A támogatás révén tervezett új fejlesztés tartalmazza a
környezettudatosság alapelemeit (környezetbarát
anyagok használata, megújuló energia).

Műszaki leírás/Tervdokumentáció 15

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfélregisztrációs lap 10

A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg. Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon 

15

A pályázó rendelkezik gyakorlati, szakmai
tapasztalattal.

Projektet bemutató dokumentum 15

A fejlesztéssel érintett tevékenység megtekinthető,
kipróbálható.

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

15

A pályázó együttműködik a térségben tevékenykedő
falusi vendéglátóval.

Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon 

15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást):

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

15



Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A támogatás révén tervezett új fejlesztés tartalmazza a
környezettudatosság alapelemeit (környezetbarát
anyagok használata, megújuló energia).

Igen 15

A támogatás révén tervezett új fejlesztés tartalmazza a
környezettudatosság alapelemeit (környezetbarát
anyagok használata, megújuló energia).

Nem 0

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 0

A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg. Nem 0
A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg. Igen, 1-3 partner bevonásával történik 10
A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg. Igen, 4 vagy annál több partner bevonásával történik 15
A pályázó rendelkezik gyakorlati, szakmai
tapasztalattal.

Nincs, vagy 1 évnél kevesebb tapasztalata van 0

A pályázó rendelkezik gyakorlati, szakmai
tapasztalattal.

1-3 év 10

A pályázó rendelkezik gyakorlati, szakmai
tapasztalattal.

3 év felett 15

A fejlesztéssel érintett tevékenység megtekinthető,
kipróbálható.

Nem látogatható 0

A fejlesztéssel érintett tevékenység megtekinthető,
kipróbálható.

Korlátozottan látogatható (a hét 1-6 napján) 10

A fejlesztéssel érintett tevékenység megtekinthető,
kipróbálható.

Rendszeresen látogatható (a hét minden napján) 15

A pályázó együttműködik a térségben tevékenykedő
falusi vendéglátóval.

Igen 15

A pályázó együttműködik a térségben tevékenykedő
falusi vendéglátóval.

Nem 0

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást):

Legalább 2 új munkahelyet hoz létre 15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást):

1 új munkahelyet hoz létre 10

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást):

Nem hoz létre új munkahelyet 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Projektet bemutató dokumentum a Zalai Témautak Kft. által készített útmutató alapján. Működő vállalkozások esetében aláírási címpéldány
másolata a pályázó által hitelesítve vagy banki aláírás bejelentő másolata a bank által hitelesítve. A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben
előírt kötelező mellékletek. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 763
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutási lehetőségeinek bővítése
Vonatkozó HPME azonosító: 910b03
Vonatkozó HPME megnevezése: Általános vállalkozás fejlesztés, gazdaságélénkítés

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A Zalai Témautak LEADER HACS területén a helyi terméket előállító kézművesek és helyi gazdák piacra jutási lehetőségeinek biztosítása: helyi
termék bolt, helyi termék piac, fizikai és virtuális értékesítésí hálózat kialakítása. Az értékesítési lehetőségek kialakításához szükséges műszaki,
technikai és infrastrukturális háttér kialakításával. Az értékesítés helyéül szolgáló épületek és épületrészek kialakítása, korszerűsítése,
telekhatáron belüli infrastruktúra fejlesztése, továbbá az értékesítési helyszín kialakításához szükséges új és/vagy tradícionális berendezések,
eszközök és engedélyek beszerzésének költségei. 

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 6 000 000 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 6 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 20 000 000 forintösszeg, egyéb területen
30 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Kizárólag helyi termékek értékesítése támogatható.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ;



Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Padár ; Pacsa ; Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ; Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ;
Pölöske ; Orbányosfa ; Nemesszentandrás ; Nemessándorháza ; Nemesrádó ; Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ;
Felsőrajk ; Egeraracsa ; Dióskál ; Csatár ; Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;

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: 
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) 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 Pontszám
A támogatás révén tervezett új fejlesztés tartalmazza a
környezettudatosság alapelemeit (környezetbarát
anyagok használata, megújuló energia).

Műszaki leírás/Tervdokumentáció 15

A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg. Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon 

20

A pályázó rendelkezik gyakorlati, szakmai
tapasztalattal.

Projektet bemutató dokumentum 15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

15

A pályázó együttműködik a térségben tevékenykedő
falusi vendéglátóval.

Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon 

20

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfél regisztrációs lap 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám



A támogatás révén tervezett új fejlesztés tartalmazza a
környezettudatosság alapelemeit (környezetbarát
anyagok használata, megújuló energia).

Igen 15

A támogatás révén tervezett új fejlesztés tartalmazza a
környezettudatosság alapelemeit (környezetbarát
anyagok használata, megújuló energia).

Nem 0

A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg. Nem 10
A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg. Igen 1-3 partner bevonásával történik 15
A fejlesztés együttműködés keretében valósul meg. Igen, 4 vagy annál több partner bevonásával történik 20
A pályázó rendelkezik gyakorlati, szakmai
tapasztalattal.

Nincs, vagy 1 évnél kevesebb tapasztalattal
rendelkezik

0

A pályázó rendelkezik gyakorlati, szakmai
tapasztalattal.

1-3 év 10

A pályázó rendelkezik gyakorlati, szakmai
tapasztalattal.

3 év felett 15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Legalább 2 új munkahelyet hoz létre 15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

1 új munkahelyet hoz létre 10

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Nem hoz létre új munkahelyet 0

A pályázó együttműködik a térségben tevékenykedő
falusi vendéglátóval.

Igen 20

A pályázó együttműködik a térségben tevékenykedő
falusi vendéglátóval.

Nem 10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 15

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 5

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Projektet bemutató dokumentum a Zalai Témautak Kft. által készített útmutató alapján, Működő vállalkozások esetében aláírási címpéldány
másolata a pályázó által hitelesítve vagy banki aláírás bejelentő másolata a bank által hitelesítve, Nyilatkozat arról, hogy kizárólag helyi
terméket értékesít a fejlesztés vonatkozásában. A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 824
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Töltsük együtt szabadidőnket!
Vonatkozó HPME azonosító: 910c04
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi identitástudat növelése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Hagyományőrző, hagyományteremtő, gyermek, sport, kulturális, egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények megtartása, szervezése,
lebonyolítása. A rendezvényhez kapcsolódó marketing tevékenység, infrastrukturális háttér biztosítása, eszközök bérlése, beszerzése,
kapcsolattartás.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 150 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 150 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 250 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 1 250 000 forintösszeg, egyéb területen 1 250 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Rendszeresen megrendezésre kerülő falunapok lebonyolítása nem támogatható! A rendezvénynek 3 szféra együttműködésében kell
megvalósulnia / önkormányzat, civil, vállalkói/.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ; Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Padár ; Pacsa ; Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ;



Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ; Pölöske ; Orbányosfa ; Nemesszentandrás ; Nemessándorháza ; Nemesrádó ;
Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ; Felsőrajk ; Egeraracsa ; Dióskál ; Csatár ; Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak
eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz
meghívók, hirdetések költségei
anyagköltség, alapanyagköltség
sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás, a Zalai Témautak LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon.  A lebonyolítani kívánt
rendezvény részletes rendezvényterve a Zalai Témautak LEADER HACS által rendszeresített útmutató alapján. A Vhr.-től eltérően minden
pályázathoz kötelező a kommunikációs terv benyújtása a Zalai Témautak LEADER HACS által rendszeresített útmutató alapján.  A vonatkozó
LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 848
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Őrizzük a hagyományainkat!
Vonatkozó HPME azonosító: 910a06
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Hagyományőrző kézműves házaknak helyt adó épületek/épületrészek felújítása, bővítése, funkciójának megfelelő átalakítása, telekhatáron
belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, a hagyományos mesterségekhez kapcsolódó új eszközök beszerzése, tradícionális eszközök
beszerzése, felújítása és a tevékenységek népszerűsítése, a műhelyek működtetése, kapcsolódó marketingtevékenység. 

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 Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg, egyéb területen 9 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér nyertes támogatási határozattal rendelkező ingatlan nem támogatható.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ; Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Padár ; Pacsa ; Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ;
Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ; Pölöske ; Orbányosfa ; Nemesszentandrás ; Nemessándorháza ; Nemesrádó ;



Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ; Felsőrajk ; Egeraracsa ; Dióskál ; Csatár ; Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;

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: 
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) 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) 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) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Tradícionális eszközök felújítása

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg).

Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon 

15

A kézművesház tevékenységének összetettsége Projektterv 15
A település lélekszáma 2010. évi KSH adatok alapján 10
A fejlesztés által megvalósíható konkrét kimenti
eredmények ismertetése, a beruházás megvalósulását
követő 1 éven belül / a kézműves házban
megrendezésre kerülő közösségi programok
ismertetése, darabszáma/

Projektterv 15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

10

A kézműves ház látogathatósága Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

15

A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát,
alkalmazásának szempontjait.

Műszaki leírás/Tervdokumentáció 10



Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.   

Ügyfélregisztrációs lap 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg).

Igen 15

A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg).

Nem 0

A kézművesház tevékenységének összetettsége A fejlesztés eredményeként kizárólag 1 kézműves
tevékenység valósul meg.

0

A kézművesház tevékenységének összetettsége A fejlesztés eredményeként legalább 2 vagy annál
több kézműves tevékenység valósul meg.

15

A település lélekszáma 1001 fő és a feletti 0
A település lélekszáma 500-1000 fő 5
A település lélekszáma 500 fő alatt 10
A fejlesztés által megvalósíható konkrét kimenti
eredmények ismertetése, a beruházás megvalósulását
követő 1 éven belül / a kézműves házban
megrendezésre kerülő közösségi programok
ismertetése, darabszáma/

Nem kíván programot rendezni 0

A fejlesztés által megvalósíható konkrét kimenti
eredmények ismertetése, a beruházás megvalósulását
követő 1 éven belül / a kézműves házban
megrendezésre kerülő közösségi programok
ismertetése, darabszáma/

1-3 db program megvalósítását tervezi 10

A fejlesztés által megvalósíható konkrét kimenti
eredmények ismertetése, a beruházás megvalósulását
követő 1 éven belül / a kézműves házban
megrendezésre kerülő közösségi programok
ismertetése, darabszáma/

3-nál több program megvalósítását tervezi 15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Legalább 2 új munkahelyet hoz létre 10

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

1 új munkahelyet hoz létre 8

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Nem hoz létre új munkahelyet 0

A kézműves ház látogathatósága Nem látogatható 0
A kézműves ház látogathatósága Korlátozottan látogatható (a hét 1-6 napján) 10
A kézműves ház látogathatósága Rendszeresen látogatható (a hét minden napján) 15
A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát,
alkalmazásának szempontjait.

Igen 10

A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát,
alkalmazásának szempontjait.

Nem 0

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.   

Igen 10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.   

Nem 0



VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Projektterv a Zalai Témautak LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon.  A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt
kötelező mellékletek.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 978
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Védjük meg értékeinket!
Vonatkozó HPME azonosító: 910a07
Vonatkozó HPME megnevezése: Vidékfejlesztés, falumegújítás

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Sebességmérő, rendszámfelismerő, forgalomlassító és térfigyelő berendezések beszerzése, beépítése és működtetése, amelyek hatására javul
a térségi közlekedési morál. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 400 000 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 400 000 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 Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg, egyéb területen 5 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Amennyiben hasonló rendszer már működik és annak a továbbfejlesztését célozza a pályázó, akkor a meglévő rendszer számszerű adatokkal
és műszaki paraméterekkel alátámasztott dokumentumban való bemutatása.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ; Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Padár ; Pacsa ; Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ;
Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ; Pölöske ; Orbányosfa ; Nemesszentandrás ; Nemessándorháza ; Nemesrádó ;



Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ; Felsőrajk ; Egeraracsa ; Dióskál ; Csatár ; Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;

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:
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;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés komplexitása. Pályázati dokumentáció 15
A fejlesztés a település önkormányzatának/civil
szervezetének együttműködésével valósul meg.

Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon

15

A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát.

Műszaki leírás/Tervdokumentáció 15

A településre bevezető, fő közlekedési útvonalán kerül
elhelyezésre a berendezés.

Átnézeti helyszínrajz - bejelölve rajta a megvalósítás
helyét

15

A település lélekszáma. 2010. évi KSH adatok alapján 15
A beruházással érintett településen működik
polgárőrség.

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

15

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfél regisztrációs lap 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés komplexitása. A projekt keretében legalább 2 különböző célú eszköz,

vagy létesítmény valósul meg.
15

A fejlesztés komplexitása. A projekt keretében csak 1 eszköz vagy létesítmény
valósul meg.

0

A fejlesztés a település önkormányzatának/civil
szervezetének együttműködésével valósul meg.

Igen 15

A fejlesztés a település önkormányzatának/civil
szervezetének együttműködésével valósul meg.

Nem 0

A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát.

Igen 15

A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát.

Nem 0

A településre bevezető, fő közlekedési útvonalán kerül
elhelyezésre a berendezés.

Igen 15

A településre bevezető, fő közlekedési útvonalán kerül
elhelyezésre a berendezés.

Nem 0

A település lélekszáma. 1001 fő és a feletti 15
A település lélekszáma. 500-1000 fő 10
A település lélekszáma. 500 fő alatt 0



A beruházással érintett településen működik
polgárőrség.

Igen 15

A beruházással érintett településen működik
polgárőrség.

Nem 0

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Műszaki dokumentáció (meglévő rendszer esetén)  A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 985
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Térségi rendezvények technikai hátterének biztosítása 
Vonatkozó HPME azonosító: 910a08
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turisztikaikínálat fejlsztése

I. Fogalom magyarázat

Kulturális, hagyományörző rendezvények: olyan közösségi rendezvények, melyek a település közösségi életében meghatározó szerepet
töltenek be, elősegítik a térségi öntudat kialakulását, javítják a települések életminőségét. 

II. Támogatás vehető igénybe

A térségi és a közösségi - kizárólag közcélúsággal összefüggő - rendezvények technikai hátterének biztosításához szükséges eszközök
beszerzésének támogatása (kizárólag hang-, és fénytechnikai berendezések, kiállítási pavilonok, mobil színpadok), kapcsolodó marketing
kiadások. A helyi akciócsoport településein aktív közösségi életet élő, együttműködésen alapuló fejlesztés megvalósulása.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 0 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 Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 5 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A fejlesztésnek a térség társadalmi szereplőinek együttműködésével kell megvalósulnia. (minimum 5 civil és 5 vállalkozás és 5 önkormányzat
együttműködése valósul meg). Pályázatot nyújthat be az illetékes LEADER HACS illetékességi területébe tartozó: - helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulás - a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú
kistérségi társulások, amelyek működése a LEADER HACS tervezési területének meghatározó részére (minimum 13 településre) kiterjed és
vidékfejlesztési tevékenységet végeznek. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. A pályázónak vállalnia kell, hogy a jelen pályázat
keretében megvásárolt eszközöket az utolsó kifizetési kérelmet követő 1 éven belül díjmentesen 5 térségi szereplő rendelkezésére bocsátja./
kivéve a vállalkozások és magányszemélyek, illetve őstermelők/ Eszközök esetén kizárólag hang-, és fénytechnikai berendezések, kiállítási
pavilonok, mobil színpadok támogathatóak.



V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Pacsa ; Bak ; Alibánfa ; Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte
;

Pölöske ; Nemessándorháza ; Nagykapornak ; Söjtör ; Felsőrajk ; Csatár ; Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Együttműködő partnerek száma Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak

LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon 

20

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfél regisztrációs lap 20

A beszerzésre kerülő eszközök díjmentes
rendelkezésre bocsátásának száma a HACS területén

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

20

A LEADER HACS tervezési területén hány települést
foglal magába a pályázat

Nyilatkozat a pályázó települések számáról, Pályázati
adatlap

20

 Szakszerű módon történik az eszközök tárolása és az
állagmegőrzése (fedett helyen történő tárolás,
karbantartás).

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Együttműködő partnerek száma A kötelezően előírton felül nem kerül bevonásra

további partner 
0

Együttműködő partnerek száma A kötelezően előírton felül legalább 5 további partner 20
Együttműködő partnerek száma A kötelezően előírton felül  1-4 tovább partner 10
Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 20

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 0

A beszerzésre kerülő eszközök díjmentes
rendelkezésre bocsátásának száma a HACS területén

10-nél több térségi szereplő számára 20

A beszerzésre kerülő eszközök díjmentes
rendelkezésre bocsátásának száma a HACS területén

5 térségi szereplő számára 0

A beszerzésre kerülő eszközök díjmentes
rendelkezésre bocsátásának száma a HACS területén

 6-10 térségi szereplő számára 10

A LEADER HACS tervezési területén hány települést
foglal magába a pályázat

0-13 település 0

A LEADER HACS tervezési területén hány települést
foglal magába a pályázat

14-18 között 10

A LEADER HACS tervezési területén hány települést
foglal magába a pályázat

19 település felett 20



 Szakszerű módon történik az eszközök tárolása és az
állagmegőrzése (fedett helyen történő tárolás,
karbantartás).

Igen 20

 Szakszerű módon történik az eszközök tárolása és az
állagmegőrzése (fedett helyen történő tárolás,
karbantartás).

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak Kft által rendszeresített formanyomtatványon. A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt
kötelező mellékletek.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 452
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Mutassuk be értékeinket!
Vonatkozó HPME azonosító: 910f05
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi identitástudat növelése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A Zalai Témautak LEADER HACS területén az egyes szereplők bevonásával a térséget népszerűsítő kiadványok, szórólapok elkészítésének
költségei támogathatóak.

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 1 000 000 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 1 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 60
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg, egyéb területen 3 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A fejlesztés megvalósításához a Zalai Témautak LEADER Akciócsoport területéről legalább 5 együttműködő partner szükséges. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ;
Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Padár ; Pacsa ;



Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ; Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ; Pölöske ; Orbányosfa ; Nemesszentandrás ;
Nemessándorháza ; Nemesrádó ; Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ; Felsőrajk ; Egeraracsa ; Dióskál ; Csatár ;
Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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: 
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Együttműködők száma. Együttműködési megállapodás, Zalai Témautak

LEADER HACS által rendszeresített
formanyomtatványon.

20

A projektterv kidolgozottsága: az előírt tartalmi elemek
arányának és minőségének kidolgozottsága.

Projektterv 15

A kiadványok/szórólapok komplexitása, mennyire
ágazatokon átnyúló a fejlesztés (gazdasági,
önkormányzati és civil szféra kiadványban,
szórólapban való megjelenése).

Projektterv 10

A papíralapú kiadvány/szórólap honlapokon történő
megjelenése

Együttműködési megállapodás 20

A fejlesztés tartalmában több szakmai tevékenységet
foglal magába.

Projektterv 10

A pályázó rendelkezik a kiadvány/szórólap készítéshez
kapcsolódó gyakorlati, szakmai tapasztalattal.

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfél regisztrációs lap 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Együttműködők száma. Az elvárt 5 partneren felül további együttműködők nem

kerülnek bevonásra
0

Együttműködők száma. Az elvárt 5 partneren felül további 1-5 együttműködő
kerül bevonásra

10

Együttműködők száma. Az elvárt 5 partneren felül  6 vagy annál több
együttműködő partner kerül bevonásra

20

A projektterv kidolgozottsága: az előírt tartalmi elemek
arányának és minőségének kidolgozottsága.

A pályázó az útmutatóban előírtaknak megfelelően a
projektterv kérdéseinek kevesebb mint 50%-át
válaszolta meg.

0

A projektterv kidolgozottsága: az előírt tartalmi elemek
arányának és minőségének kidolgozottsága.

A pályázó az útmutatóban előírtaknak megfelelően a
projektterv kérdéseinek 50%-99 % át megválaszolta

10

A projektterv kidolgozottsága: az előírt tartalmi elemek
arányának és minőségének kidolgozottsága.

A pályázó az útmutatóban előírtaknak megfelelően a
projektterv kérdéseinek 100%-át megválaszolta.

15

A kiadványok/szórólapok komplexitása, mennyire
ágazatokon átnyúló a fejlesztés (gazdasági,
önkormányzati és civil szféra kiadványban,
szórólapban való megjelenése).

Egy szférát érint vagy nem jelenik meg egy szféra sem 0



A kiadványok/szórólapok komplexitása, mennyire
ágazatokon átnyúló a fejlesztés (gazdasági,
önkormányzati és civil szféra kiadványban,
szórólapban való megjelenése).

2 szférát érint 5

A kiadványok/szórólapok komplexitása, mennyire
ágazatokon átnyúló a fejlesztés (gazdasági,
önkormányzati és civil szféra kiadványban,
szórólapban való megjelenése).

Mindhárom szférát érinti 10

A papíralapú kiadvány/szórólap honlapokon történő
megjelenése

Egy honlapon sem jelenik meg a kiadvány 0

A papíralapú kiadvány/szórólap honlapokon történő
megjelenése

1-5 honlapon jelenik meg a kiadvány 15

A papíralapú kiadvány/szórólap honlapokon történő
megjelenése

6 vagy annál  több honlapon jelenik meg a kiadvány 20

A fejlesztés tartalmában több szakmai tevékenységet
foglal magába.

Egy tevékenységet vagy egy tevékenységet sem
foglal magába

0

A fejlesztés tartalmában több szakmai tevékenységet
foglal magába.

2-3  tevékenységet foglal magába 5

A fejlesztés tartalmában több szakmai tevékenységet
foglal magába.

3-nál több tevékenységet foglal magába 10

A pályázó rendelkezik a kiadvány/szórólap készítéshez
kapcsolódó gyakorlati, szakmai tapasztalattal.

1 évnél kevesebb vagy nem rendelkezik 0

A pályázó rendelkezik a kiadvány/szórólap készítéshez
kapcsolódó gyakorlati, szakmai tapasztalattal.

1-3 év 5

A pályázó rendelkezik a kiadvány/szórólap készítéshez
kapcsolódó gyakorlati, szakmai tapasztalattal.

3 év felett 10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 15

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás, Zalai Témautak LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon. Projektterv, a Zalai Témautak
LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon.   A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 992
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Közösségi épületek belső felújítása
Vonatkozó HPME azonosító: 910a09
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turisztikai kínálat fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.-ben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátását
szolgáló épületeken kívül közösségi célú tevékenységet szolgáló épületek/épületrészek/építmények belső felújítása, eszközökkel való
felszerelése továbbá helyi védettség alatt nem álló, ill. az Örökségvédelmi Hivatal országos listáján nem szereplő épületek/épületrészek,
építmények belső felújítása, korszerűsítése, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, továbbá kapcsolódó marketingtevékenység. 

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 Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg, egyéb területen
10 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Nem nyújtható támogatás olyan ingatlan fejlesztésére amelyre vonatkozóan a 112/2009. (VIII. 29) FVM rendelet alapján támogató határozat
van érvényben. Marketingtevékenység önállóan nem támogatható.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ;
Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Padár ; Pacsa ;



Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ; Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ; Pölöske ; Orbányosfa ; Nemesszentandrás ;
Nemessándorháza ; Nemesrádó ; Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ; Felsőrajk ; Egeraracsa ; Dióskál ; Csatár ;
Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;

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);
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg).

Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon

15

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfél regisztrációs lap 15

A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát .

Műszaki leírás/Tervdokumentáció 15

A Közösségi épület/építmény funkcionális
használhatósága

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

15

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

10

A fejlesztés által megvalósíható konkrét kimenti
eredmények ismertetése, a beruházás megvalósulását
követő 1 éven belül /a közösségi épületben
megrendezésre kerülő közösségi programok
ismertetése, darabszáma/

Programterv 15

A beruházásnak helyt adó település lélekszáma 2010. évi KSH adatok alapján 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám



A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg).

Igen 15

A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg).

Nem 0

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 15

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 0

A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát .

Igen 15

A pályázat révén tervezett új tevékenység vagy
beruházás figyelembe veszi az energiahatékonyság 
követelményeit, a megújuló erőforrások használatát .

Nem 0

A Közösségi épület/építmény funkcionális
használhatósága

Folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart 15

A Közösségi épület/építmény funkcionális
használhatósága

Hetente maximum 3 napon nyitva tart 5

A Közösségi épület/építmény funkcionális
használhatósága

Hetente 4-6 napon nyitva tart 10

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Legalább 1 új munkahely jön létre 10

A fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés 0

A fejlesztés által megvalósíható konkrét kimenti
eredmények ismertetése, a beruházás megvalósulását
követő 1 éven belül /a közösségi épületben
megrendezésre kerülő közösségi programok
ismertetése, darabszáma/

Nem kíván programot rendezni 0

A fejlesztés által megvalósíható konkrét kimenti
eredmények ismertetése, a beruházás megvalósulását
követő 1 éven belül /a közösségi épületben
megrendezésre kerülő közösségi programok
ismertetése, darabszáma/

 1-3 db program megvalósítását tervezi 10

A fejlesztés által megvalósíható konkrét kimenti
eredmények ismertetése, a beruházás megvalósulását
követő 1 éven belül /a közösségi épületben
megrendezésre kerülő közösségi programok
ismertetése, darabszáma/

3-nál több program megvalósítását tervezi 15

A beruházásnak helyt adó település lélekszáma 1001 fő feletti 15
A beruházásnak helyt adó település lélekszáma 500-1000 fő 12
A beruházásnak helyt adó település lélekszáma 500 fő alatti 10

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Programterv a Zalai Témautak LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon. Jegyzői nyilatkozat arról, hogy a beruházással érintett
épület/épületrész/építmény nem áll Helyi védelem alatt.  A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 024 061
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Civil szerveztek fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 910a10
Vonatkozó HPME megnevezése: Vidékfejlesztés, falumegújítás

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Civil szervezetek alapszabályában szereplő közhasznú tevékenységhez kapcsolódó eszközeinek cseréjére, újak beszerzésére, továbbá
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 1 000 000 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 1 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg, egyéb területen 4 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A marketingtevékenység önállóan nem támogatható. A pályázó vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelemig legalább egy alkalommal részt vesz
a Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft. által rendezett fórumon/rendezvényen/képzésen. Eszközbeszerzés esetén kizárólag a szervezet
alapszabályában szereplő közhasznú tevékenységhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bezeréd ; Misefa ; Zalaszentmihály ; Zalaszentmárton ; Zalaszentiván ; Pókaszepetk ; Padár ; Pacsa ; Zalaigrice ; Bak ; Alibánfa ;
Kiskutas ; Kisbucsa ; Kemendollár ; Sárhida ; Pötréte ; Pölöske ; Orbányosfa ; Nemesszentandrás ; Nemessándorháza ; Nemesrádó ;
Nemeshetés ; Nagykapornak ; Szentpéterúr ; Söjtör ; Felsőrajk ; Egeraracsa ; Dióskál ; Csatár ; Búcsúszentlászló ; Bocfölde ;



VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg)

Együttműködési megállapodás a Zalai Témautak
LEADER Helyi Akciócsoport által rendszeresített
formanyomtatványon 

20

A pályázó közhasznú Bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat 20
A szervezet működésének időtartama Bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat 20
Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfél regisztrációs lap 20

A településen élők számára biztosítja a projekt
folyamán beszerzett eszközök szabad
hozzáférhetőségét.

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg)

Igen 20

A fejlesztés a térség társadalmi szereplőinek
együttműködésével valósul meg (minimum 1 civil és 1
vállalkozás és 1 önkormányzat együttműködése
valósul meg)

Nem 5

A pályázó közhasznú Igen 20
A pályázó közhasznú Nem 15
A szervezet működésének időtartama Kevesebb, mint 1 éve működik 10
A szervezet működésének időtartama A működés időtartama 1-5 éve 15
A szervezet működésének időtartama Több, mint 5 éve működik 20
Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 20

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 10

A településen élők számára biztosítja a projekt
folyamán beszerzett eszközök szabad
hozzáférhetőségét.

Igen 20

A településen élők számára biztosítja a projekt
folyamán beszerzett eszközök szabad
hozzáférhetőségét.

Nem 10



VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Szervezet bemutatása a Zalai Témautak HACS által rendszeresített útmutató alapján. Nyilatkozat a Zalai Témautak Kft. által rendezett
fórumon/rendezvényen/képzésen való részvételről. Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a Zalai Témautak Kft. által kiadott igazolást a
HACS által rendezett fórumon/rendezvényen/képzésen való részvételről. A szervezet alapszabálya. A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben
előírt kötelező mellékletek.


