
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 452
Helyi Akciócsoport:  Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit  Kft.
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Mutassuk be értékeinket!
Vonatkozó HPME azonosító: 910f05
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi identitástudat növelése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A Zalai Témautak LEADER HACS területén az egyes szereplők bevonásával a térséget népszerűsítő kiadványok, szórólapok elkészítésének
költségei támogathatóak.

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
Egyházi jogi személy 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 60
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg, egyéb területen 3 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A fejlesztés megvalósításához a Zalai Témautak LEADER Akciócsoport területéről legalább 5 együttműködő partner szükséges. 

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
c) kiadványkészítés költségei: 
ca) adatgyűjtés költségei; 
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti); 
cc) szerkesztés költségei; 
cd) terjesztés költségei; 
ce) nyomdai költségek; 
cf) fotó és grafikai költségek; 
d) marketing tevékenység költségei: 
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Együttműködők száma. Együttműködési megállapodás, Zalai Témautak

LEADER HACS által rendszeresített
formanyomtatványon.

20

A projektterv kidolgozottsága: az előírt tartalmi elemek
arányának és minőségének kidolgozottsága.

Projektterv 15

A kiadványok/szórólapok komplexitása, mennyire
ágazatokon átnyúló a fejlesztés (gazdasági,
önkormányzati és civil szféra kiadványban,
szórólapban való megjelenése).

Projektterv 10

A papíralapú kiadvány/szórólap honlapokon történő
megjelenése

Együttműködési megállapodás 20

A fejlesztés tartalmában több szakmai tevékenységet
foglal magába.

Projektterv 10

A pályázó rendelkezik a kiadvány/szórólap készítéshez
kapcsolódó gyakorlati, szakmai tapasztalattal.

Nyilatkozat a Zalai Témautak LEADER Helyi
Akciócsoport által rendszeresített formanyomtatványon

10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Ügyfél regisztrációs lap 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Együttműködők száma. Az elvárt 5 partneren felül további együttműködők nem

kerülnek bevonásra
0

Együttműködők száma. Az elvárt 5 partneren felül további 1-5 együttműködő
kerül bevonásra

10

Együttműködők száma. Az elvárt 5 partneren felül  6 vagy annál több
együttműködő partner kerül bevonásra

20

A projektterv kidolgozottsága: az előírt tartalmi elemek
arányának és minőségének kidolgozottsága.

A pályázó az útmutatóban előírtaknak megfelelően a
projektterv kérdéseinek kevesebb mint 50%-át
válaszolta meg.

0

A projektterv kidolgozottsága: az előírt tartalmi elemek
arányának és minőségének kidolgozottsága.

A pályázó az útmutatóban előírtaknak megfelelően a
projektterv kérdéseinek 50%-99 % át megválaszolta

10

A projektterv kidolgozottsága: az előírt tartalmi elemek
arányának és minőségének kidolgozottsága.

A pályázó az útmutatóban előírtaknak megfelelően a
projektterv kérdéseinek 100%-át megválaszolta.

15

A kiadványok/szórólapok komplexitása, mennyire
ágazatokon átnyúló a fejlesztés (gazdasági,
önkormányzati és civil szféra kiadványban,
szórólapban való megjelenése).

Egy szférát érint vagy nem jelenik meg egy szféra sem 0



A kiadványok/szórólapok komplexitása, mennyire
ágazatokon átnyúló a fejlesztés (gazdasági,
önkormányzati és civil szféra kiadványban,
szórólapban való megjelenése).

2 szférát érint 5

A kiadványok/szórólapok komplexitása, mennyire
ágazatokon átnyúló a fejlesztés (gazdasági,
önkormányzati és civil szféra kiadványban,
szórólapban való megjelenése).

Mindhárom szférát érinti 10

A papíralapú kiadvány/szórólap honlapokon történő
megjelenése

Egy honlapon sem jelenik meg a kiadvány 0

A papíralapú kiadvány/szórólap honlapokon történő
megjelenése

1-5 honlapon jelenik meg a kiadvány 15

A papíralapú kiadvány/szórólap honlapokon történő
megjelenése

6 vagy annál  több honlapon jelenik meg a kiadvány 20

A fejlesztés tartalmában több szakmai tevékenységet
foglal magába.

Egy tevékenységet vagy egy tevékenységet sem
foglal magába

0

A fejlesztés tartalmában több szakmai tevékenységet
foglal magába.

2-3  tevékenységet foglal magába 5

A fejlesztés tartalmában több szakmai tevékenységet
foglal magába.

3-nál több tevékenységet foglal magába 10

A pályázó rendelkezik a kiadvány/szórólap készítéshez
kapcsolódó gyakorlati, szakmai tapasztalattal.

1 évnél kevesebb vagy nem rendelkezik 0

A pályázó rendelkezik a kiadvány/szórólap készítéshez
kapcsolódó gyakorlati, szakmai tapasztalattal.

1-3 év 5

A pályázó rendelkezik a kiadvány/szórólap készítéshez
kapcsolódó gyakorlati, szakmai tapasztalattal.

3 év felett 10

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Igen 15

Az ügyfél a projekt előkészítése kapcsán a Zalai
Témautak HACS  munkaszervezeti irodájában
konzultáción részt vett.

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás, Zalai Témautak LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon. Projektterv, a Zalai Témautak
LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon.   A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek.


