Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 016 268
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és
fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 860a01
Vonatkozó HPME megnevezése: Völgy Vidék örökségeinek megőrzése

I. Fogalom magyarázat
Alkotóház: a művészeti alkotómunka jobb körülményei biztosítása céljából művészek, alkotók, érdeklődők számára berendezett (mű)termek,
épületek. Többfunkciós bemutató- és rendezvényhelyszín: tájház, múzeum, szabadtéri színpad, faluház, közösségi ház, szolgáltatóház,
sportlétesítmény.

II. Támogatás vehető igénybe
Alkotóházak vagy többfunkciós bemutató- és rendezvényhelyszínek építésére, meglévők bővítésére, belső felújítására, korszerűsítésére, és
ezekhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre, szabványosításra, eszközbeszerzésre, marketingtevékenységre és működési
költségekre, továbbá a fejlesztés témájához csatlakozó rendezvényszervezésre.

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 35 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 80 678 562
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Lakás céljául szolgáló épület kialakítása, átalakítása, bővítése, felújítása nem támogatható. Belső felújítás esetén az építmény nem állhat sem
országos, sem helyi védelem alatt. A fejlesztés kizárólagosan együttműködésben valósítható meg, a megvalósítás során legalább egy
alkalommal részt kell venni a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást
kell közzétenni a fejlesztés lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a települési vagy térségi médiumok valamelyikében,
valamint megküldeni azt viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK
honlapjáról letölthető.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

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:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer 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) 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) működési költség,
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak
Étel-italfogyasztás
Eszközbérlet költségei

Anyagköltség, alapanyag költség
Sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására
gyakorolt hatás
A projekt együttműködés keretében valósul meg
Vállal további, a kötelezőn kívül legalább egy
kapcsolódó rendezvényszervezést
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)

Pályázati dokumentáció
Pályázati dokumentáció

20
20

Együttműködési megállapodás
Pályázati dokumentáció

20
20

LEADER jogcímrendelet

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás

2 vagy több új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
1 új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A meglévő munkahelye(ke)t megtartja (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fenti kategóriák közül egyet sem teljesít
2 vagy több új hátrányos helyzetű munkavállalót
alkalmaz (beleértve az önfoglalkoztatást)
1 új hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmaz
(beleértve az önfoglalkoztatást)
A hátrányos helyzetű munkavállalót tovább
foglalkoztatja (beleértve az önfoglalkoztatást)
A fenti kategóriák közül egyet sem teljesít

20

Civil, köz- és üzleti szféra (mindhárom szféra
együttműködése)
Két szféra együttműködése
Szférán belüli együttműködés
Igen

20

Nem

0

2500 fő vagy kevesebb

20

2501-3999

10

4000 fő vagy több

0

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására
gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására
gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására
gyakorolt hatás
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatására
gyakorolt hatás
A projekt együttműködés keretében valósul meg
A projekt együttműködés keretében valósul meg
A projekt együttműködés keretében valósul meg
Vállal további, a kötelezőn kívül legalább egy
kapcsolódó rendezvényszervezést
Vállal további, a kötelezőn kívül legalább egy
kapcsolódó rendezvényszervezést
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)

VIII. Jogkövetkezmények

15
10
0
20
15
10
0

10
0
20

Amennyiben nem teljesíti a vállalt munkahelyteremtést vagy megtartást, akkor munkavállalónként 10% jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül. Amennyiben a kötelező rendezvényen túl vállalt rendezvény nem valósul meg, további 5% jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül. Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget, 50.000 Ft
egyösszegű mulasztási bírsággal sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A
médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A
kötelezőn túli, további rendezvény igazolására szolgáló dokumentum (beszámoló és legalább 5 fotó), amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásakor csatolni kell.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 026 391
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Helyi identitás és környezettudatosság növelése térségen belüli tanulmányutakkal és helyi rendezvényekkel
Vonatkozó HPME azonosító: 860c02
Vonatkozó HPME megnevezése: Völgy Vidék örökségeinek megőrzése
I. Fogalom magyarázat
Tanulmányút: olyan térségen belüli kirándulás, amelyhez rendezvény kapcsolódik.

II. Támogatás vehető igénybe
Helyi identitást vagy környezettudatosságot növelő olyan Völgy Vidéken belüli térségi tanulmányutak, szakmai kirándulások, vagy helyi
közösségépítő rendezvények, akciók, kampányok szervezésével, megrendezésével kapcsolatos egyes költségekre, ahol a gyermek- és
fiatalkorú, vagy más hátrányos helyzetű célcsoport létszáma eléri a 15 főt.

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 50 000 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
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60
60

0
0
0
0
0
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 megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción,
rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a
települési vagy térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldeni azt viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően
tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
Étel-, italfogyaztás
Utazásszervezés
Belépődíjak
Előadói tisztletdíjak, fellépők költségei
Személyszállítás költsége

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget, 50.000 Ft egyösszegű mulasztási bírsággal
sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A
médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 345
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi közösségek megtartó erejének növelése eszközbeszerzéssel
Vonatkozó HPME azonosító: 860a03
Vonatkozó HPME megnevezése: Az életminőség fejlesztése a Völgy Vidéken
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Helyi közösségek védelméhez, hagyományápolásához, egészségmegőrzéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, tradicionális
eszközbeszerzésre vagy a közösségi tevékenységgel érintett épület megújuló energia felhasználásához kapcsolódó kisléptékű
infrastruktúrafejlesztésre és eszközbeszerzésre, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül köthető marketingtevékenységre.

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 350 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80

0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 20 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A kérelem benyújtásának időpontja előtt legalább 2 évvel a Völgy Vidék LEADER térség településén bejegyzett szervezet nyújthat be
pályázatot. Az eszközbeszerzés nem irányulhat működéshez köthető kisértékű tárgyi eszközre, és a beszerzendő eszköz értéke el kell, hogy
érje egyenként a minimum nettó 10.000 Ft-ot és nem haladhatja meg a nettó 500.000 Ft-ot. A nem a megújúló energia felhasználásához
kapcsolódó eszközbeszerzésre kizárólag nonprofit szervezet pályázhat, és a beszerzés kizárólag a szervezet cél szerinti besorolásához
közvetlenül kapcsolódó tevékenységhez kötődhet. A megújuló energia felhasználásához kapcsolódó kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre,
eszközbeszerzésre olyan ügyfél pályázhat, amely 2011.01.01. előtti időponttól intézményt tart fenn vagy üzemeltet, vagy annak tulajdonosa. A
megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción, rendezvényen
vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a települési vagy
térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldeni azt viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően tartalmaznia
kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
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);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
a) képzés, oktatás (oktatók javadalmazása, képzéshez kapcsolódó anyagköltség, oktatói segédanyagok, oktatási tematika elkészítése, vizsgadíjak)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Megújuló energia felhasználásának növelése
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A projekt tartalmaz a helyi élelmiszertemék
feldolgozottsági szintjének növeléséhez kapcsolódó
fejlesztést
Szervezet helyi beágyazottsága

Ügyfél nyilatkozata
Pályázati dokumentáció/műszaki leírás
Pályázati dokumentáció
LEADER jogcímrendelet

10
30
20
20

Pályázati dokumentáció

10

Pályázati dokumentáció

10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás

Egynél több új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
1 új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A meglévő munkahelye(ke)t megtartja (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fenti kategóriák közül egyet sem teljesít
Kizárólag megújuló energia felhasználására épülő új
energiarendszert épít ki vagy teljes egészében azzal
vált ki meglévő energiarendszert

10

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Megújuló energia felhasználásának növelése

7
3
0
30

Megújuló energia felhasználásának növelése

Megújuló energia felhasználásának növelése
Megújuló energia felhasználásának növelése
Megújuló energia felhasználásának növelése
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás

Helyi gazdaságra gyakorolt hatás

Helyi gazdaságra gyakorolt hatás
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A projekt tartalmaz a helyi élelmiszertemék
feldolgozottsági szintjének növeléséhez kapcsolódó
fejlesztést
A projekt tartalmaz a helyi élelmiszertemék
feldolgozottsági szintjének növeléséhez kapcsolódó
fejlesztést
Szervezet helyi beágyazottsága
Szervezet helyi beágyazottsága

Részben megújuló energia felhasználására épülő új
energiarendszert épít ki vagy teljes egészében azzal
vált ki meglévő energiarendszert
Meglévő energiarendszert egészít ki kizárólag
megújuló energia felhasználására épülő elemmel
Meglévő energiarendszert egészít ki részben megújuló
energia felhasználására épülő elemmel
Egyik sem
Az összes eszközérték legalább 20%-át a VVK
területén előállított, gyártott eszköz adja
Az összes eszközérték legalább 50%-át a VVK
területén bejegyzett vagy a VVK területén
kereskedelmi egységet üzemeltető vállalkozástól
történő beszerzés adja
Az összes eszközérték kevesebb, mint 50%-át a VVK
területén bejegyzett vagy a VVK területén
kereskedelmi egységet üzemeltető vállalkozástól
történő beszerzés adja
Az összes eszközérték legalább 10-19%-át a VVK
helyi termék vagy tradicionális termék adja.
Egyik sem
2500 fő vagy kevesebb

20

2501-3999

10

4000 fő vagy több

0

Igen

10

Nem

0

A pályázat benyújtásához képest 5 éve vagy annál
régebben működő
5 évnél rövidebb ideje működő

10

10
5
0
15
10

5

20
0
20

0

VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget, 50.000 Ft egyösszegű mulasztási bírsággal
sújtandó. Amennyiben nem teljesíti a vállalt munkahelyteremtést vagy megtartást, akkor munkavállalónként 10% jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Nonprofit szervezet pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi bírósági kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól.
Intézményfenntartási vagy -üzemeltetési szerződés másolata. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK LEADER
kritériumoknak való megfelelésről. A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. A VVK HACS által kiállított igazolás a
VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 352
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése
Vonatkozó HPME azonosító: 860c04
Vonatkozó HPME megnevezése: Az életminőség fejlesztése a Völgy Vidéken
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Több település összefogásával megvalósuló többnapos kulturális és/vagy sportrendezvények ill. több település összefogásával megvalósuló
kulturális örökségvédelemmel, művészeti tevékenységgel, helyi identitás megerősítésével, vagy környezet- és egészségvédelemmel
kapcsolatos több napos táborok teljeskörű szervezésére, megrendezésére különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. Továbbá
ezekhez kapcsolódó marketingtevékenységre, infrastruktúra-fejlesztésre, a lebonyolításhoz szükséges eszközbeszerzésre.

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 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60

0
0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A fejlesztés kizárólagosan több település együttműködésével valósítható meg, a megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a
VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés
lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a települési vagy térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldi azt
viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei
ai) anyagköltség, alapanyag költség.
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) weboldal elkészítésének költségei.
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz;
e) takarítás
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
rendezvényszervezés költségei

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Turisztikai jelentőség
A projekt együttműködés keretében valósul meg
(beleértve az ügyfelet is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Rendezvény, tábor időtartama

Pályázati dokumentáció
Pályázati dokumentáció
Együttműködési megállapodás

20
20
20

Együttműködési megállapodás

20

Pályázati dokumentáció

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása

A célcsoport a fogyatékkal élők
A célcsoport az etnikai kisebbség tagjai
A célcsoportot kizárólagosan a 25 év alattiak vagy az
50 év felettiek vagy a nők vagy a pályakezdők alkotják
A fentiek közül legalább két (al)csoport a célcsoport
Egyik sem
Hozzájárul a térség turisztikai vonzerejének
növeléséhez

9
9
9

Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Turisztikai jelentőség

20
0
8

Turisztikai jelentőség
Turisztikai jelentőség
Turisztikai jelentőség
Turisztikai jelentőség
A projekt együttműködés keretében valósul meg
(beleértve az ügyfelet is)
A projekt együttműködés keretében valósul meg
(beleértve az ügyfelet is)
A projekt együttműködés keretében valósul meg
(beleértve az ügyfelet is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Rendezvény, tábor időtartama
Rendezvény, tábor időtartama
Rendezvény, tábor időtartama

Eddig is meglévő különálló rendezvényeket többnapos
sorozattá tesz
Eddig nem elért, speciális igényű célcsoportnak szól
A fenti kategóriák közül legalább kettőt teljesít
A fenti kategóriák közül egyet sem teljesít
Civil, köz- és üzleti szféra (mindhárom szféra
együttműködése)
Két szféra együttműködése

9

Szférán belüli együttműködés

0

5 és több

20

4

15

3

10

2

5

A fentiek közül egyik sem

0

3-4 napos
3-nál kevesebb napos
4-nél több napos

10
0
20

9
20
0
20
10

VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget, 50.000 Ft egyösszegű mulasztási bírsággal
sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. Együttműködési megállapodás. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával
kapcsolatos személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásakor csatolni kell. A médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásakor csatolni kell.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 369
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Képzés
Célterület megnevezése: Szakismeretek bővítését szolgáló képzések szervezése
Vonatkozó HPME azonosító: 860d05
Vonatkozó HPME megnevezése: Az életminőség fejlesztése a Völgy Vidéken
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
A fenntartható gazdálkodással, helyi termékfejlesztéssel, környezettudatos életmóddal, egészségmegőrzéssel, közösségépítéssel, a digitális
írástudatlanság felszámolásával, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtésével, a kisebbségek helyzetének
javításával, gazdasági ismeretekkel vagy turizmusfejlesztéssel kapcsolatos képzés és oktatás szervezésére és ehhez kapcsolódó kis értékű
tárgyi eszköz beszerzésére.

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 150 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Magánszemély
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60
60

0
0
0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 3 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción,
rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a
települési vagy térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldi azt viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően
tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) képzés, oktatás:
aa) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
ab) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
ac) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
ad) terembérlet;
ae) meghívók, szórólapok, kiadványok költségei;
af) eszközbérlés;
ag) vizsgával kapcsolatos díjak;
ah) oktatási tematika elkészítésének költsége;
ai) oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás;
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
c)a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
e) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
kapcsolattartás költségei (útiköltség, kommunikációs költség)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A projekt együttműködés keretében valósul meg
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
A képzés komplexitása

Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodás

20
20

LEADER jogcímrendelet

20

Pályázati dokumentáció
Képzési program és tematika

20
20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A projekt együttműködés keretében valósul meg

Civil, köz- és üzleti szféra (mindhárom szféra
együttműködése)
Két szféra együttműködése
Szférán belüli együttműködés
Nincs együttműködés
5 és több

20

4

15

3

10

2

5

A fentiek közül egyik sem

0

2500 fő vagy kevesebb

20

A projekt együttműködés keretében valósul meg
A projekt együttműködés keretében valósul meg
A projekt együttműködés keretében valósul meg
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
Együttműködésben résztvevő települések száma
(beleértve a pályázót is)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)

10
5
0
20

A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
Egyes hátrányos helyzetű csoportok bevonása
A képzés komplexitása
A képzés komplexitása
A képzés komplexitása

2501-3999

10

4000 fő vagy több

0

A célcsoport a fogyatékkal élők
A célcsoport az etnikai kisebbség tagjai
A célcsoportot kizárólagosan a 25 év alattiak vagy az
50 év felettiek vagy a nők vagy a pályakezdők alkotják
A fentiek közül legalább két (al)csoport a célcsoport
Egyik sem
1 témakörhöz kapcsolódik
2-3 témakörhöz kapcsolódik
3-nál több témakörhöz kapcsolódik

9
9
9
20
0
0
10
20

VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget, 50.000 Ft egyösszegű mulasztási bírsággal
sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A
médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell.
Képzési program és tematika.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 376
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek fejlesztésének, értékesítési lehetőségeinek javítása
Vonatkozó HPME azonosító: 860b06
Vonatkozó HPME megnevezése: Völgy Vidék helyi adottságaira építő vállalkozások fejlesztése
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Helyi termék fejlesztéséhez, értékesítésének növeléséhez kapcsolódó építésre, meglévő épületek, építmények bővítésére, felújítására,
korszerűsítésére, kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre, marketingtevékenységre, valamint ezekhez kapcsolódó szabványosításra,
eszközbeszerzésre.

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 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Magánszemély
Őstermelő
Egyéni vállalkozó
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Egyházi jogi személy
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60
60
60
60

0
0
0
0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 55 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción,
rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a
települési vagy térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldi azt viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően
tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

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:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer 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

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Megújuló energia felhasználásának növelése
A projekt tartalmaz a helyi élelmiszertemék
feldolgozottsági szintjének növeléséhez kapcsolódó
fejlesztést
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
Értékesítéssel kapcsolatos együttműködés

Pályázati dokumentáció
Pályázati dokumentáció
Pályázati dokumentáció

20
20
20

LEADER jogcímrendelet

20

Együttműködési megállapodás

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás

2 vagy több új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
1 új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A meglévő munkahelye(ke)t megtartja (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fenti kategóriák közül egyet sem teljesít
Kizárólag megújuló energia felhasználására épülő új
energiarendszert épít ki vagy teljes egészében azzal
vált ki meglévő energiarendszert
Részben megújuló energia felhasználására épülő új
energiarendszert épít ki vagy teljes egészében azzal
vált ki meglévő energiarendszert
Meglévő energiarendszert egészít ki kizárólag
megújuló energia felhasználására épülő elemmel
Meglévő energiarendszert egészít ki részben megújuló
energia felhasználására épülő elemmel
Egyik sem
Igen

20

Nem

0

2500 fő vagy kevesebb

20

2501-3999

10

4000 fő vagy több

0

Igen
Nem

20
0

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Megújuló energia felhasználásának növelése

Megújuló energia felhasználásának növelése

Megújuló energia felhasználásának növelése
Megújuló energia felhasználásának növelése
Megújuló energia felhasználásának növelése
A projekt tartalmaz a helyi élelmiszertemék
feldolgozottsági szintjének növeléséhez kapcsolódó
fejlesztést
A projekt tartalmaz a helyi élelmiszertemék
feldolgozottsági szintjének növeléséhez kapcsolódó
fejlesztést
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
Értékesítéssel kapcsolatos együttműködés
Értékesítéssel kapcsolatos együttműködés

15
10
0
20

15

10
5
0
20

VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben nem teljesíti a vállalt munkahelyteremtést vagy megtartást, akkor munkavállalónként 10% jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül. Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget, 50.000 Ft
egyösszegű mulasztási bírsággal sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A
médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 383
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Vállalkozások innovatív szolgáltatásainak minőségfejlesztése és energiahatékonyságuk javítása
eszközbeszerzéssel
Vonatkozó HPME azonosító: 860b07
Vonatkozó HPME megnevezése: Völgy Vidék helyi adottságaira építő vállakozások fejlesztése

I. Fogalom magyarázat
Völgyvidéki innovatív szolgáltatás: főtevékenységként végzett, a TEÁOR '08 szerint 45.20 vagy 55.10-63.99 vagy 69.10-75.00 vagy 82.30-82.99
vagy 85.51-90.03 vagy 95.11-96.09 közé eső besorolású szakágazat alá tartozó szolgáltatás.

II. Támogatás vehető igénybe
A völgyvidéki innovatív szolgáltatást nyújtó mikro- és kisvállalkozás főtevékenységének fejlesztéséhez és/vagy a vállalkozási tevékenységgel
érintett épület megújuló energia felhasználásához kapcsolódó kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre, eszközbeszerzésre, valamint az
eszközbeszerzéshez közvetlenül köthető marketingtevékenységre.

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 350 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60

0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 30 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción,
rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a
települési vagy térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldi azt viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően
tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető. A kérelem benyújtásának időpontja előtt legalább 2 évvel a Völgy Vidék
LEADER térség településén bejegyzett vállalkozás nyújthat be pályázatot. A vállalkozás főtevékenysége bejegyzésének időpontja 2011.01.01
előtti kell, hogy legyen. A nem a megújúló energia felhasználásához kapcsolódó eszközbeszerzés kizárólag a vállakozásnak a következő
TEÁOR '08 szerinti szakágazatokhoz sorolt főtevékenysége fejlesztéséhez kapcsolódhat: 45.20 vagy 55.10-63.99 vagy 69.10-75.00 vagy
82.30-82.99 vagy 85.51-90.03 vagy 95.11-96.09. A nem a megújúló energia felhasználásához kapcsolódó eszközbeszerzés révén beszerezni

kívánt eszköz értéke el kell, hogy érje egyenként a minimun nettó 30.000 Ft-ot, és a beszerzés kizárólag a célterülethez tartozó melléklet
szerinti vámtarifa számok alá sorolt termékekre irányulhat. A megújuló energia felhasználásához kapcsolódó eszközbeszerzésre legalább 5 főt
foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Középvállalkozás nem támogatható.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
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;
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás
Megújuló energia felhasználásának növelése
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
Vállalja a fejlesztés bemutatását a VVK honlapján

Ügyfél nyilatkozata
Pályázati dokumentáció
Pályázati dokumentáció
LEADER jogcímrendelet

10
20
30
30

Pályázati dokumentáció

10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás

Egynél több új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
1 új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A meglévő munkahelye(ke)t megtartja (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fenti kategóriák közül egyet sem teljesít
Az összes eszközérték legalább 20%-át a VVK
területén előállított, gyártott eszköz adja
Egyik sem

10

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás

7
3
0
15
0

Helyi gazdaságra gyakorolt hatás

Helyi gazdaságra gyakorolt hatás
Helyi gazdaságra gyakorolt hatás

Megújuló energia felhasználásának növelése

Megújuló energia felhasználásának növelése

Megújuló energia felhasználásának növelése
Megújuló energia felhasználásának növelése
Megújuló energia felhasználásának növelése
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
Vállalja a fejlesztés bemutatását a VVK honlapján
Vállalja a fejlesztés bemutatását a VVK honlapján

Az összes eszközérték kevesebb, mint 50%-át a VVK
területén bejegyzett vagy a VVK területén
kereskedelmi egységet üzemeltető vállalkozástól
történő beszerzés adja
Az összes eszközérték legalább 10%-át a VVK helyi
termék vagy tradicionális termék adja
Az összes eszközérték legalább 50%-át a VVK
területén bejegyzett vagy a VVK területén
kereskedelmi egységet üzemeltető vállalkozástól
történő beszerzés adja
Kizárólag megújuló energia felhasználására épülő új
energiarendszert épít ki vagy teljes egészében azzal
vált ki meglévő energiarendszert
Részben megújuló energia felhasználására épülő új
energiarendszert épít ki vagy teljes egészében azzal
vált ki meglévő energiarendszert
Meglévő energiarendszert egészít ki kizárólag
megújuló energia felhasználására épülő elemmel
Meglévő energiarendszert egészít ki részben megújuló
energia felhasználására épülő elemmel
Egyik sem
2500 fő vagy kevesebb

5

2501-3999

15

4000 fő vagy több

0

Igen
Nem

10
0

20
10

30

20

10
5
0
30

VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget, 50.000 Ft egyösszegű mulasztási bírsággal
sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A
médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 390
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Lovas-, bor-, öko-, gasztro és kulturális turisztikai fejlesztések támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 860b08
Vonatkozó HPME megnevezése: A völgyvidéki értékeket bemutató turizmus élénkítése
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Lovas-, bor-, öko-, gasztro vagy kulturális turisztikai tevékenységek összekapcsolását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó építésre, meglévő
épületek, építmények bővítésére, felújítására, korszerűsítésére, kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre, marketingtevékenységre, valamint
ezekhez kapcsolódó szabványosításra, eszközbeszerzésre.

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 15 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Őstermelő

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60
60
60
60

0
0
0
0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 40 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción,
rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a
települési vagy térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldi azt viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően
tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető. Az ügyfél vállalja, hogy együttműködik a térségben jelenlevő más lovas-,
bor-, öko-, gasztro- vagy kulturális turisztikai szolgáltatóval.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

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:
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer 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

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Együttműködő partnerek száma (beleértve a pályázót
is)
Turisztikai jelentőség
Marketingkommunikáció (hirdetés, kiadvány, szórólap,
reklámfilm, promóció, weboldal) alkalmazása
Az együttműködésben részt vesz más turisztikai
kategóriájú (lovas-, bor-, öko-, kulturális és gasztro)
szolgáltató is

Ügyfél nyilatkozata
Együttműködési megállapodás

20
20

Kérelem/pályázati dokumentáció
Kérelem/pályázati dokumentáció

20
20

Együttműködési megállapodás

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás

2 vagy több új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
1 új munkahelyet teremt (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A meglévő munkahelye(ke)t megtartja (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fenti kategóriák közül egyet sem teljesít
4 vagy annál több együttműködő partner

20

3 együttműködő partner

10

2 együttműködő partner (alapkritérium)

0

Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Helyi foglalkoztatásra gyakorolt hatás
Együttműködő partnerek száma (beleértve a pályázót
is)
Együttműködő partnerek száma (beleértve a pályázót
is)
Együttműködő partnerek száma (beleértve a pályázót
is)
Turisztikai jelentőség

Hozzájárul a térség turisztikai vonzerejének
növeléséhez
Turisztikai jelentőség
Hozzájárul a turisztikai szezon meghosszabbításához
vagy az itt tartozkódás többnapossá tételéhez
Turisztikai jelentőség
Eddig nem elért, speciális igényű célcsoportnak szól
Turisztikai jelentőség
A fenti kategóriák közül legalább kettőt teljesít
Turisztikai jelentőség
A fent kategóriák közül egyet sem teljesít
Marketingkommunikáció (hirdetés, kiadvány, szórólap, A felsoroltak közül legalább 4 alkalmazása
reklámfilm, promóció, weboldal) alkalmazása
Marketingkommunikáció (hirdetés, kiadvány, szórólap, A felsoroltak közül 2-3 alkalmazása
reklámfilm, promóció, weboldal) alkalmazása
Marketingkommunikáció (hirdetés, kiadvány, szórólap, A felsoroltak közül 1 alkalmazása
reklámfilm, promóció, weboldal) alkalmazása
Marketingkommunikáció (hirdetés, kiadvány, szórólap, Egyik sem
reklámfilm, promóció, weboldal) alkalmazása
Az együttműködésben részt vesz más turisztikai
Igen
kategóriájú (lovas-, bor-, öko-, kulturális és gasztro)
szolgáltató is
Az együttműködésben részt vesz más turisztikai
Nem
kategóriájú (lovas-, bor-, öko-, kulturális és gasztro)
szolgáltató is
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8
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VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget, 50.000 Ft egyösszegű mulasztási bírsággal
sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A

médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni
kell. Együttműködési megállapodás.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 017 344
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Helyi termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai együttműködések ösztönzése
Vonatkozó HPME azonosító: 860f09
Vonatkozó HPME megnevezése: A völgyvidéki értékeket bemutató turizmus élénkítése
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe helyi termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó térségen belüli szakmai együttműködés ösztönzésére, és
ehhez kapcsolódó rendezvényszervezésre, oktatásra és képzésre, kiadványkészítésre, marketingtevékenységre, kapcsolattartásra és
infrastruktúra-fejlesztésre.

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 500 000 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
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100
60
60

0
0
0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A fejlesztés kizárólagosan együttműködésben valósítható meg, a megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a VVK HVS
megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés lényegével
és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a települési vagy térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldi azt viszontközlésre
a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ; Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;
Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak és az ezekhez kapcsolódó útiköltség térítés;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége;
ag) étel -, italfogyasztás illetve ezek alapanyag költségei;
b) oktatás, képzés költségei:
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával és a képzés helyszínére való
utazási költségtérítéssel együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
bd) terembérlet;
be) meghívók;
bf) eszközbérlés;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
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:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
de) honlap készítés költsége;
df) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) napidíj;
f) infrastruktúra-fejlesztés:
fa) tereprendezés;
fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Tervezés költségei, szükségletfelmérések, tanulmányok, előkészítő tanulmányok.

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A projekt alkalmazhatósága
A projekt szükségessége
A projekt együttműködés keretében valósul meg

Részletes programeterv
Részletes programterv
Együttműködési megállapodás

20
20
20

Az együttműködésben résztvevők száma (beleértve a Együttműködési megállapodás
pályázót)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
LEADER jogcímrendelet
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)

20

Értékelési szempont

Részpontszám maximum pontszám

Részpontszám megnevezése

A projekt alkalmazhatósága
A projekt alkalmazhatósága
A projekt alkalmazhatósága
A projekt alkalmazhatósága
A projekt alkalmazhatósága
A projekt szükségessége

Konkrétan összefügg más Leader projekttel
Innovációs vagy K+F tevékenységhez kapcsolódik
A teljes térségre vonatkozik
A fenti kategóriák közül legalább kettőt teljesít
A fent kategóriák közül egyet sem teljesít
Hozzájárul a térség versenyképességének
növeléséhez vagy a turisztikai vonzerő fejlesztéséhez
A projekt szükségessége
Hozzájárul a térség fenntartható fejlődéséhez
A projekt szükségessége
A témával kapcsolatos korábbi előzetes felméréssel
alátámasztott
A projekt szükségessége
A fenti kategóriák közül legalább kettőt teljesít
A projekt szükségessége
A fent kategóriák közül egyet sem teljesít
A projekt együttműködés keretében valósul meg
Civil, köz- és üzleti szféra (mindhárom szféra
együttműködése)
A projekt együttműködés keretében valósul meg
Két szféra együttműködése
A projekt együttműködés keretében valósul meg
Szférán belüli együttműködés
Az együttműködésben résztvevők száma (beleértve a 2 együttműködő fél (alapkritérium)
pályázót)
Az együttműködésben résztvevők száma (beleértve a 10-nél több együttműködő fél
pályázót)
Az együttműködésben résztvevők száma (beleértve a 8-10 együttműködő fél
pályázót)
Az együttműködésben résztvevők száma (beleértve a 5-7 együttműködő fél
pályázót)
Az együttműködésben résztvevők száma (beleértve a 3-4 együttműködő fél
pályázót)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
2500 fő vagy kevesebb
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
2501-3999
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lakosságszáma
4000 fő vagy több
(több megvalósítási hely esetén a legkisebb település,
vagy a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő
közül a kedvezőbb)

20

8
9
9
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8
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VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget 50 ezer Ft egyösszegű mulasztási bírsággal
sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A

médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell.
Együttműködési megállapodás.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 017 351
Helyi Akciócsoport: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Tanulmányok
Célterület megnevezése: A Völgy Vidék fejlődését segítő tanulmányok készítése
Vonatkozó HPME azonosító: 860e10
Vonatkozó HPME megnevezése: A környezet megóvása a Völgy Vidéken
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
A VVK HACS területét érintő térségi tanulmányok, hatástanulmányok készítésére.

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 350 000 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 (%)

80
80
80

0
0
0

Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházi jogi személy

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 megvalósítás során legalább egy alkalommal részt kell venni a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes konzultáción,
rendezvényen vagy képzésen, továbbá híradást kell közzétenni a fejlesztés lényegével és a VVK közösségi támogatással összefüggésben a
települési vagy térségi médiumok valamelyikében, valamint megküldi azt viszontközlésre a VVK honlapja számára. A híradásnak kötelezően
tartalmaznia kell a VVK logóját is, amely a VVK honlapjáról letölthető.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Csabdi ;

Ercsi ; Etyek ; Felcsút ; Alcsútdoboz ; Vál ; Lovasberény ; Martonvásár ; Tordas ; Tabajd ; Ráckeresztúr ; Óbarok ; Mány ;

Vértesacsa ; Baracska ; Kajászó ; Gyúró ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) szükségletfelmérések, tanulmányok, előkészítő tanulmányok;
b) a Vhr. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott a Vhr 3. számú mellékletében szereplő elszámolható kiadások az ott meghatározott mértékig.
Kivétel az alábbi költségek:
ba) 74.14.13.0 Marketing célú üzletviteli tanácsadás;
bb) 74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás;
bc) 74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás;
bd) 74.14.16.0 PR célú üzletviteli tanácsadás;
be) 74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás;
bf) 74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás;
bg) 74.20.2 Építészeti szolgáltatás;
bh) 74.20.4 Integrált mérnöki szolgáltatás;
bi) 74.20.6 Építési projekt vezetése;
bj) 74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés;
d) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
kiadványkészítés költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog költségei, szerkesztés)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A tanulmány alkalmazhatósága
A tanulmány szükségessége
A projekt együttműködés keretében valósul meg
(beleértve az ügyfelet)
Átfogó, a Völgy Vidék térséget lefedő
A megvalósítással érintett település lélekszáma (több
megvalósítási hely esetén a legkisebb település, vagy
a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő közül
a kedvezőbb)

Részletes programterv
Részletes programterv
Együttműködési megállapodás

20
20
20

Pályázati dokumentáció
LEADER jogcímrendelet

20
20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A tanulmány alkalmazhatósága
A tanulmány alkalmazhatósága
A tanulmány alkalmazhatósága
A tanulmány alkalmazhatósága
A tanulmány alkalmazhatósága
A tanulmány szükségessége

Konkrétan összefügg más Leader projekttel
Innovációs vagy K+F tevékenységhez kapcsolódik
Alapkutatás, amely a teljes térségre vonatkozik
A fenti kategóriák közül legalább kettőt teljesít
A fent kategóriák közül egyet sem teljesít
Hozzájárul a térség versenyképességének
növeléséhez vagy a turisztikai vonzerő fejlesztéséhez
Hozzájárul a térség fenntartható fejlődéséhez
A témával kapcsolatos korábbi előzetes felméréssel
alátámasztott
A fenti kategóriák közül legalább kettőt teljesít
A fent kategóriák közül egyet sem teljesít
Civil, köz- és üzleti szféra (mindhárom szféra
együttműködése)
Két szféra együttműködése

8
9
9
20
0
8

Szférán belüli együttműködés

0

Igen
Nem
2500 fő vagy kevesebb

20
0
20

A tanulmány szükségessége
A tanulmány szükségessége
A tanulmány szükségessége
A tanulmány szükségessége
A projekt együttműködés keretében valósul meg
(beleértve az ügyfelet)
A projekt együttműködés keretében valósul meg
(beleértve az ügyfelet)
A projekt együttműködés keretében valósul meg
(beleértve az ügyfelet)
Átfogó, a Völgy Vidék térséget lefedő
Átfogó, a Völgy Vidék térséget lefedő
A megvalósítással érintett település lélekszáma (több
megvalósítási hely esetén a legkisebb település, vagy
a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő közül
a kedvezőbb)

8
9
20
0
20
10

A megvalósítással érintett település lélekszáma (több 2501-3999
megvalósítási hely esetén a legkisebb település, vagy
a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő közül
a kedvezőbb)
A megvalósítással érintett település lélekszáma (több 4000 fő vagy több
megvalósítási hely esetén a legkisebb település, vagy
a pályázó székhelyének települése, vagy a kettő közül
a kedvezőbb)

10

0

VIII. Jogkövetkezmények
Amennyiben a célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételeknek a nyertes pályázó nem tesz eleget 50 ezer Ft egyösszegű mulasztási bírsággal
sújtandó.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletekben előírt kötelező mellékletek. Nyilatkozat az alanyi és tárgyi feltételekben megfogalmazott VVK
LEADER kritériumoknak való megfelelésről. A VVK HACS által kiállított igazolás a VVK HVS megvalósításával kapcsolatos személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételről, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni kell. A
médiában való megjelenés igazolására szolgáló dokumentum, amelyet legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni
kell. Részletes tanulmányterv.

