
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.


