
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.


