
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.


