
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.


