
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. 


