Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 723
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Szakmai rendezvények támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 880c10
Vonatkozó HPME megnevezése: Szakmai rendezvények támogatása
I. Fogalom magyarázat
Helyi termék: a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból,
hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző vagy újszerű technológiával, eljárással készült feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi
technológiával előállított vagy feldolgozott terméket. Helyi kézműves termék: a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított,
hagyományos technológiával készült kézműves vagy népművészeti termék, beleérve a hagyományos kézműves technológia újszerű
alkalmazását is. Turisztikai szolgáltatók: a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén turisták számára szolgáltatást, terméket, látnivalót,
szabadidőeltöltési lehetőséget nyújtó vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek összessége. Hagyományos régi gyümölcsfajta: A
Dunántúlon elterjedt hagyományos gyümölcsfajok (Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Sárgabarack; Körte; Meggy; Naspolya; Őszibarack; Szilva;
Szelídgesztenye; Berkenye) régi fajtái - berkenye esetében fajai -, amelyek nem szerepelnek a 2010. évi Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint a
2010. évi Nemzeti Fajtajegyzékből kizárólag a következő fajták ültethetőek: - Az alább felsorolt almafajták: Batul; Egri piros; Húsvéti rozmaring;
Nyári fontos; Jonathan Csány 1, Jonathan M.40, Jonathan M.41, Naményi Jonathán, Szatmárcsekei Jonathan, Watson Jonathan. - Az alább
felsorolt körte fajták: Arabitka G; Árpával érő; Nyári Kálmán körte. - Az alább felsorolt birs fajták: Bereczki; Konstantinápolyi. - Az alább felsorolt
naspolya fajták: Szentesi rózsa; Hollandi óriás. - Az alább felsorolt cseresznye fajták: Solymári gömbölyű; Szomolyai fekete; Germersdorfi 45 ;
Germersdorfi 3. - Az alább felsorolt meggy fajták: Cigánymeggy 7; Cigánymeggy 59, Cigánymeggy C.404; Pándy meggy 279, Pándy meggy 48,
Pándy meggy Bb.119; Csengődi; Debreceni bőtermő; Kántorjánosi 3; Újfehértói fürtös. - Az alább felsorolt szilva fajták: Besztercei szilva
Bb.398-as, Besztercei szilva Bt.2-es, Besztercei szilva Nm.150-es, Besztercei szilva Nm.122-es. - A kajszi fajták közül az alábbiak: Borsi-féle
kései rózsa; Budapest; Ceglédi bíborkajszi; Gönczi magyar kajszi; Magyar kajszi C.235-ös; Mandulakajszi; Rózsakajszi C.1406-os. - Az alább
felsorolt őszibarack fajták: Mariska, Piroska, Szegedi arany. - Az alább felsorolt dió fajták: Alsószentiváni 117, Milotai 10, Tiszacsécsi 83. Szelídgesztenye esetében telepíthető a jegyzékben szereplő összes fajta. Az alany típusára vonatkozóan korlátozás nincs meghatározva.

II. Támogatás vehető igénybe
Szakmai rendezvények támogatása a Zala Termálvölgye HACS térség egészét szolgáló, a térség gazdaságának fejlődésében érdekelt
szereplők együttműködési készségének javítása illetve szakmai kompetenciáinak, ismereteinek fejlesztése érdekében. Támogatható
tevékenységek: 1. Szakmai rendezvények szervezése. 2. A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketing tevékenység, ideértve a rendezvények
szakmai tartalmának nyilvánossá tételét.

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 2 000 000 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 2 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100

100

Non-profit szervezetek

100

100

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
Szakmai rendezvényt kizárólag a Zala Termálvölgye LEADER HACS 2011. évi Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott valamely
gazdasági terület fejlesztéséhez kötődően lehet szervezni. (letölthető a www.zalatermalvolgye.hu honlapról) A pályázónak vállalnia kell a
rendezvények szakmai tartalmának nyilvánossá tételét. Kizárólag az a projekt támogatható, amely legalább 2 rendezvény alkalmat
tartalmaz. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása vagy működtetése
érdekében kötött valamely a Zala Termálvölgye HACS területéhez tartozó településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezettel.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ; Türje ; Batyk
;
Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ; Zalaszentgrót ;
Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ; Tekenye ;

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);
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;)
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz;
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.

311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete
vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

10

Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

15

15

A projekt megvalósításában részt vevő partnerekkel
való együttműködés minősége.
A projekt rendezvényhelyszíneinek száma.

Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon
Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon
Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

10

Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

12

Nyilatkozat a tervezett rendezvények szakmai
tartalmának nyilvánossá tételének módjáról a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon.

6

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A projekt megvalósításában részt vevő partnerekkel
való együttműködés minősége.

Igen

10

Nem

0

Igen, a pályázóval együtt 2 együttműködő partner

0

Igen, a pályázóval együtt 3 együttműködő partner

8

Igen, a pályázóval együtt 4 együttműködő partner

12

Igen, a pályázóval együtt legalább 5 együttműködő
partner

15

Nem, a pályázóval együtt csak 1 térségi település
érintett.

0

Igen, a pályázóval együtt 2 térségi település érintett.

5

A szakmai rendezvény tematikája 100%-ban a helyi
termék vagy helyi kézműves termék előállítók vagy a
turisztikai szolgáltatók vagy hagyományos régi
gyümölcsfajták termesztői vagy ezek közül egyszerre
több célcsoport kompetenciáinak fejlesztésére irányul.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A tervezett rendezvények szakmai tartalmának
nyilvánossá tétele.

A projekt megvalósításában részt vevő partnerekkel
való együttműködés minősége.
A projekt rendezvényhelyszíneinek száma.
A projekt rendezvényhelyszíneinek száma.
A projekt rendezvényhelyszíneinek száma.
A projekt rendezvényhelyszíneinek száma.

20

12

Igen, a pályázóval együtt 3-4 térségi település érintett. 10

Igen, a pályázóval együtt legalább 5 térségi település
érintett.

15

A partnerek nem vállalnak szerepet egyik részfeladat
lebonyolításában sem, a partnerség inkább támogató
jellegű.
A partnerek ténylegesen részt vesznek valamely
részfeladat lebonyolításában.
1 településen valósulnak meg rendezvények.
2 településen valósulnak meg rendezvények.
3 településen valósulnak meg rendezvények.
4 vagy annál több településen valósulnak meg
rendezvények.

2

10
2
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A szakmai rendezvény tematikája 100%-ban a helyi
termék vagy helyi kézműves termék előállítók vagy a
turisztikai szolgáltatók vagy hagyományos régi
gyümölcsfajták termesztői vagy ezek közül egyszerre
több célcsoport kompetenciáinak fejlesztésére irányul.
A szakmai rendezvény tematikája 100%-ban a helyi
termék vagy helyi kézműves termék előállítók vagy a
turisztikai szolgáltatók vagy hagyományos régi
gyümölcsfajták termesztői vagy ezek közül egyszerre
több célcsoport kompetenciáinak fejlesztésére irányul.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.

Igen

12

Nem

0

A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
50%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
kevesebb mint 100%-át megválaszolta az előírtak
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A tervezett rendezvények szakmai tartalmának
A szakmai tartalom a rendezvényen résztvevők
nyilvánossá tétele.
részére papír alapon vagy CD/DVD-n átadásra kerül.
A tervezett rendezvények szakmai tartalmának
A pályázó vagy valamely partnerszervezete honlapján
nyilvánossá tétele.
közzétételre kerül a szakmai tartalom.
A tervezett rendezvények szakmai tartalmának
A szakmai tartalom a rendezvényen résztvevők
nyilvánossá tétele.
részére papír alapon vagy CD/DVD-n átadásra kerül,
valamint a pályázó vagy partnerszervezete honlapján
közzétételre kerül egyidejűleg.

0

6

12

2
4
6

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Nyilatkozat a tervezett rendezvények szakmai tartalmának
nyilvánossá tételének módjáról a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 822
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Látóutak támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 880c09
Vonatkozó HPME megnevezése: Látóutak támogatása
I. Fogalom magyarázat
Látóút: Olyan elsősorban nem az érintett település lakosai számára szervezett rendezvény, amely újszerű módszerek alkalmazásával a helyi
természeti, épített, kulturális és tradícionális értékek megismerésére, megismertetésére irányul, a résztvevők aktív bevonására épít és
alkalmanként több helyszínt érint.

II. Támogatás vehető igénybe
Látóutak szervezésének támogatása a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén lévő helyi természeti, épített, kulturális és tradícionális
értékek megismerése, megismertetése céljából. Támogatható tevékenység: Rendezvények szervezése.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 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

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 4 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A pályázónak legalább 3 db Zala Termálvölgye LEADER HACS területén székhellyel, telephellyel rendelkező együttműködő partner (civil
szervezet, önkormányzat, vállalkozás) bevonásával kell a projektjét megvalósítania.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva
;

Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ; Türje ; Batyk ; Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ;
Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ; Zalaszentgrót ; Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd
;
Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ; Tekenye ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
marketing (szórólap, plakát, promóciós ajándéktárgyak)
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;
rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei (sátrak, színpadok, hang- és fénytechnika, sörpadok)
étel- italfogyasztás költségei, valamint élelmiszer alapanyag költség
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 716
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszközhátterének fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 880a08
Vonatkozó HPME megnevezése: Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszközhátterének fejlesztése
I. Fogalom magyarázat
Közösségi rendezvény: Minden olyan a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén megvalósuló rendezvény, amely hozzájárul a kulturális
örökség megőrzéséhez, az identitástudat erősítéséhez vagy ismeretterjesztő, közösségfejlesztő feladatokat lát el.

II. Támogatás vehető igénybe
A Zala Termálvölgye térségben megvalósuló közösségi rendezvények eszközhátterének fejlesztése a rendezvények fenntarthatóságának
javítása, a szervezési költségek csökkentése céljából. Támogatható tevékenység: Rendezvények lebonyolítását elősegítő eszközök
beszerzése.

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 5 000 000 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 5 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 6 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A pályázónak vállalnia kell, hogy a fejlesztés vonatkozásában beszerzett eszközöket és a kialakított infrastruktúrát önköltségi áron minden a
térségben közösségi rendezvényt szervező, a Zala Termálvölgye HACS területén székhellyel illetve telephellyel rendelkező szervezet
rendelkezésére bocsátja. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása vagy
működtetése érdekében kötött valamely a Zala Termálvölgye HACS területéhez tartozó településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel vagy önkormányzattal.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserszegtomaj ; Tekenye ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ;
Türje ; Batyk ; Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ;
Zalaszentgrót ; Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ;

VI. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban
készült, hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
Az eszközök műszaki üzemeltetésének
fenntarthatósága, az alábbi szempontok alapján: 1.
fedett helyen történő tárolás, 2. zárt helyen történő
tárolás, 3. felelős személy kezeli, 4. rendszeres
karbantartása megoldott.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel, vagy önkormányzattal együttműködésben
valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel, vagy
önkormányzatokkal együttműködésben valósul meg.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A pályázó szervezet működési területe.

311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete
vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

10

Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

20

Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

20

Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

15

Pályázat, valamint alapító okirat nonprofit szervezet
vagy önkormányzati társulás esetén

10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
Az eszközök műszaki üzemeltetésének
fenntarthatósága, az alábbi szempontok alapján: 1.
fedett helyen történő tárolás, 2. zárt helyen történő
tárolás, 3. felelős személy kezeli, 4. rendszeres
karbantartása megoldott.
Az eszközök műszaki üzemeltetésének
fenntarthatósága, az alábbi szempontok alapján: 1.
fedett helyen történő tárolás, 2. zárt helyen történő
tárolás, 3. felelős személy kezeli, 4. rendszeres
karbantartása megoldott.
Az eszközök műszaki üzemeltetésének
fenntarthatósága, az alábbi szempontok alapján: 1.
fedett helyen történő tárolás, 2. zárt helyen történő
tárolás, 3. felelős személy kezeli, 4. rendszeres
karbantartása megoldott.

Igen

10

Nem

0

Egyik szempont sem teljesül

0

Legalább 1 szempont teljesül

5

Legalább 2 szempont teljesül

10

25

Az eszközök műszaki üzemeltetésének
fenntarthatósága, az alábbi szempontok alapján: 1.
fedett helyen történő tárolás, 2. zárt helyen történő
tárolás, 3. felelős személy kezeli, 4. rendszeres
karbantartása megoldott.
Az eszközök műszaki üzemeltetésének
fenntarthatósága, az alábbi szempontok alapján: 1.
fedett helyen történő tárolás, 2. zárt helyen történő
tárolás, 3. felelős személy kezeli, 4. rendszeres
karbantartása megoldott.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel, vagy önkormányzattal együttműködésben
valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel, vagy önkormányzattal együttműködésben
valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel, vagy önkormányzattal együttműködésben
valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező civil
szervezettel, vagy önkormányzattal együttműködésben
valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel, vagy
önkormányzatokkal együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel, vagy
önkormányzatokkal együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel, vagy
önkormányzatokkal együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén különböző településeken székhellyel,
telephellyel rendelkező civil szervezetekkel, vagy
önkormányzatokkal együttműködésben valósul meg.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.

Legalább 3 szempont teljesül

18

Mind a 4 szempont teljesül

25

Igen, a pályázóval együtt 2 együttműködő partner

0

Igen, a pályázóval együtt 3 együttműködő partner

5

Igen, a pályázóval együtt 4-5 együttműködő partner

10

Igen, a pályázóval együtt legalább 6 együttműködő
partner

20

Nem, a pályázóval együtt csak 1 térségi település
érintett.

0

Igen, a pályázóval együtt 2-3 térségi település érintett. 5

Igen, a pályázóval együtt 4-5 térségi település érintett. 10

Igen, a pályázóval együtt legalább 6 térségi település
érintett.

A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
50%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
kevesebb mint 100%-át megválaszolta az előírtak
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A pályázó szervezet működési területe.
Nincs becsatolt alapító okirat, nem megítélhető.
A pályázó szervezet működési területe.
1 települési hatókör
A pályázó szervezet működési területe.
Több települést érintő, de kistérségi szintnél kisebb
hatókör
A pályázó szervezet működési területe.
Legalább kistérségi hatókör

VIII. Jogkövetkezmények
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IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat az infrastruktúra és az eszközök önköltségi áron történő rendelkezésre
bocsátásáról a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 785
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Turisztikai információs pontok kialakítása és fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 880a07
Vonatkozó HPME megnevezése: Turisztikai információs pontok kialakítása és fejlesztése
I. Fogalom magyarázat
Turisztikai szolgáltatók: a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén turisták számára szolgáltatást, terméket, látnivalót, szabadidőeltöltési
lehetőséget nyújtó vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek összessége.

II. Támogatás vehető igénybe
A Zala Termálvölgye HACS térség egészét szolgáló, a turisztikai szolgáltatókat és a turizmus fejlődésében érdekelt szervezeteket segítő, a
térségi információáramlást és együttműködést javító beruházások, projektek támogatása. A létrejövő projektek a Zala Termálvölgye HACS
területére érkező turisták ingyenes, rendszeres információval való ellátását kell hogy szolgálják. Támogatható tevékenységek: 1. Információs
pontok kialakítása, berendezése, illetve információhoz való hozzájutást támogató szolgáltatások mobil vagy ingatlanhoz kötött infrastrukturális
hátterének fejlesztése. 2. A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketing tevékenység.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 4 000 000 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 4 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100

100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 6 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A pályázat keretében kizárólag azok a projekt tevékenységek támogathatóak, amelyek ingyenes megjelenési lehetőséget adnak a projekt
tárgyához, témájához közvetlenül kapcsolódó minden a Zala Termálvölgye HACS-hoz tartozó településen tevékenységet végző turisztikai
szolgáltatónak. A pályázat keretében nem támogatható a helyi gazdasági szereplők üzletszerű megjelenítése, az információs pontok és a
mobil információs eszközök megvalósítása kivételével. A két támogatható tevékenység önállóan nem támogatható, marketing tevékenység
önállóan nem elszámolható. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása, vagy
működtetése érdekében kötött valamely, a Zala Termálvölgye HACS területéhez tartozó településen székhellyel, telephellyel rendelkező
turisztikai civil szervezettel vagy turisztikai szolgáltatóval.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ; Türje ; Batyk
;
Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ; Zalaszentgrót ;
Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ; Tekenye ;

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;
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;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg) weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező turisztikai
civil szervezettel vagy turisztikai szolgáltatóval
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés olyan, a Zala Termálvölgye HACS
területéhez tartozó településen székhellyel,
telephellyel rendelkező turisztikai civil szervezettel
vagy turisztikai szolgáltatóval együttműködésben
valósul meg, amelyek különböző kistérségekhez
tartoznak.
A projekt megvalósításában részt vevő partnerekkel
való együttműködés minősége.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma

311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete
vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

10

Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

10

Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon
Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

10

10

30

A kérelem benyújtásának évében hatályos KSH adatok 20
alapján.

A projekt turisztikai információszolgáltatás hiányos
területen valósul meg.

A www.tourinform.hu honlapon elérhető Tourinform
irodák listája

10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező turisztikai
civil szervezettel vagy turisztikai szolgáltatóval
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező turisztikai
civil szervezettel vagy turisztikai szolgáltatóval
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező turisztikai
civil szervezettel vagy turisztikai szolgáltatóval
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező turisztikai
civil szervezettel vagy turisztikai szolgáltatóval
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés olyan, a Zala Termálvölgye HACS
területéhez tartozó településen székhellyel,
telephellyel rendelkező turisztikai civil szervezettel
vagy turisztikai szolgáltatóval együttműködésben
valósul meg, amelyek különböző kistérségekhez
tartoznak.
A fejlesztés olyan, a Zala Termálvölgye HACS
területéhez tartozó településen székhellyel,
telephellyel rendelkező turisztikai civil szervezettel
vagy turisztikai szolgáltatóval együttműködésben
valósul meg, amelyek különböző kistérségekhez
tartoznak.
A fejlesztés olyan, a Zala Termálvölgye HACS
területéhez tartozó településen székhellyel,
telephellyel rendelkező turisztikai civil szervezettel
vagy turisztikai szolgáltatóval együttműködésben
valósul meg, amelyek különböző kistérségekhez
tartoznak.
A projekt megvalósításában részt vevő partnerekkel
való együttműködés minősége.

Igen

10

Nem

0

Igen, a pályázóval együtt 2 együttműködő partner

0

Igen, a pályázóval együtt 3-4 együttműködő partner

6

Igen, a pályázóval együtt 5-6 együttműködő partner

8

Igen, a pályázóval együtt legalább 7 együttműködő
partner

10

Csak 1 érintett kistérség.

0

Igen, a pályázóval együtt 2 érintett kistérség.

8

Igen, a pályázóval együtt 3 érintett kistérség.

10

A partnerek nem vállalnak szerepet egyik részfeladat
lebonyolításában sem, a partnerség inkább támogató
jellegű.
A projekt megvalósításában részt vevő partnerekkel
A partnerek ténylegesen részt vesznek valamely
való együttműködés minősége.
részfeladat lebonyolításában.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek 50%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
kidolgozottságának színvonala.
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek kevesebb mint 100%-át megválaszolta az előírtak
kidolgozottságának színvonala.
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
1000 főig
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
1000-3000 fő között
lakosságszáma

0

10
0

15

30

2
6

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A projekt turisztikai információszolgáltatás hiányos
területen valósul meg.
A projekt turisztikai információszolgáltatás hiányos
területen valósul meg.

3001-5000 fő között

12

5000 fő fölött

20

Nincs a településen Tourinform iroda

10

Van a településen Tourinform iroda

0

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Nyilatkozat a térségi turisztikai szolgáltatók
megjelenítéséről, valamint az üzletszerű megjelenítésektől való tartózkodásról a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon. Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Projekt
bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 730
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozása
Vonatkozó HPME azonosító: 880a06
Vonatkozó HPME megnevezése: Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozása
I. Fogalom magyarázat
Fecskeház modell program: A Zala Termálvölgye Egyesület szakértők bevonásával készített tanulmánya. A tanulmány javaslatokat,
útmutatásokat, módszertant tartalmaz a fecskeházak kialakítására, üzemeltetésére vonatkozóan. Fecskeház: A fecskeház olyan lakóingatlan
(lakóház, lakás), amely elsősorban felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálja. A beköltözés időpontjában maximum
40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetni, viszont kötelező
lakáselőtakarékosságot (a jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó a maximális állami támogatás igénybevételével) és rezsiköltség
megfizetését vállalni. A pályázónak vállalnia kell, hogy a kialakított fecskeházat legalább az üzemeltetési időszak végéig a funkciójának
megfelelően működteti. A pályázat sikere esetén a fecskeház férőhelyeket kötelező nyílt eljárásban meghirdetni az érdeklődők számára az
adott településen alkalmazott hirdetési módokhoz illeszkedve. A kiválasztásnál az alábbi előnyt jelentő szempontokat kötelezően kell alkalmazni:
helyben lakókat, továbbá a LEADER HACS tervezési területén munkahellyel/munkahely ígérvénnyel rendelkezőket előnyben kell részesíteni. A
pályázó ösztönzi a fecskeház lakók aktív közreműködését a település és térség közösségfejlesztési programjaiban. A fecskeház modell program
megismertetése érdekében a pályázó köteles a fecskeház program iránt érdeklődőket fogadni, a fecskeház működését bemutatni a helyszínen,
illetve szakmai rendezvényeken. Fecskeház hálózat: A hálózat feladata a létrejött fecskeházak hálózatba szervezése, további fecskeházak
létrehozásának ösztönzése, a meglévő tapasztalatok összegyűjtése, rendezvények szervezése, a program továbbfejlesztése, mindezekhez
pénzügyi források keresése. Fecskeház központ és ifjúsági centrum: A központ a fecskeház hálózat működtetésével, az egyes fecskeház
fenntartók és fecskeházban lakók mentorálásával, a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén élő fiatalok számára szolgáltatások nyújtásával
foglalkozik. Azon belül elsősorban információszolgáltatással, forrásszervezéssel, tanácsadással, adatbázisok működtetésével, arculat
kialakítással és tapasztalatcsere szervezéssel. Fecskeház Arculati Útmutató: olyan a pályázó által elkészített dokumentum, amely minimálisan
tartalmazza a fecskeházak emblémáját, valamint az egyes házakat jelző táblák paramétereit.

II. Támogatás vehető igénybe
Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozásának támogatása a fecskeházak hálózatba szervezésének, hatékony működtetésének és a
fiatalok letelepedésének, információval való ellátásának elősegítése céljából. Támogatható tevékenységek: 1. A központ kialakítása és
berendezése. 2. A központ működtetése. 3. A fecskeház hálózathoz kapcsolódóan Fecskeház Arculati Útmutató elkészítése és
megvalósítása. 4. A fecskeház hálózathoz kapcsolódóan önálló fecskeház weboldal létrehozása. 5. A fecskeház hálózathoz kapcsolódóan
közösségi rendezvények, programok szervezése.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 15 000 000 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

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek

100

100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
Kizárólag az a civil szervezet pályázhat, amelynek az alapító okiratában szerepel az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c) 10. pont szerinti
tevékenység végzése. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása vagy
működtetése érdekében kötött valamely a Zala Termálvölgye HACS területéhez tartozó településen székhellyel, telephellyel rendelkező
ifjúságfejlesztésben érintett szervezettel. A központ kialakítása és berendezése IKSZT támogatást nyert településen nem valósítható meg. A
pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a fecskeház hálózathoz kapcsolódóan közösségi rendezvények, programok szervezését.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Tekenye ; Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ;
Türje ; Batyk ; Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ;
Zalaszentgrót ; Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ;

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;
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;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség,
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Fecskeház hálózat arculatának költségei (arculati útmutató készítése, embléma, táblák grafikai munkálatai és elkészítésének költségei)
fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak
rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei
étel- italfogyasztás költségei, valamint élelmiszer alapanyag költség
a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
területén székhellyel, telephellyel rendelkező
ifjúságfejlesztésben érintett szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A támogatás révén megvalósított projekt figyelembe
veszi az energiahatékonyság követelményeit, a
megújuló erőforrások használatát.
A pályázat az 1., 2., 3., 4. és 5. támogatható
tevékenységek közül többet is tartalmaz.
A pályázat tartalmazza Fecskeház Arculati Útmutató
elkészítését és megvalósítását.

311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete
vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által kidolgozott formanyomtatványon

10

Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

20

Pályázati dokumentáció

10

Pályázati dokumentáció

20

Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon

10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.

Igen

10

Nem

0

A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
50%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
kevesebb mint 100%-át megválaszolta az előírtak
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
Igen, a pályázóval együtt 2 együttműködő partner
területén székhellyel, telephellyel rendelkező
ifjúságfejlesztésben érintett szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
Igen, a pályázóval együtt 3 együttműködő partner
területén székhellyel, telephellyel rendelkező
ifjúságfejlesztésben érintett szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
Igen, a pályázóval együtt 4 együttműködő partner
területén székhellyel, telephellyel rendelkező
ifjúságfejlesztésben érintett szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A fejlesztés a Zala Termálvölgye LEADER HACS
Igen, a pályázóval együtt legalább 5 együttműködő
területén székhellyel, telephellyel rendelkező
partner
ifjúságfejlesztésben érintett szervezetekkel
együttműködésben valósul meg.
A támogatás révén megvalósított projekt figyelembe
Igen.
veszi az energiahatékonyság követelményeit, a
megújuló erőforrások használatát.
A támogatás révén megvalósított projekt figyelembe
Nem.
veszi az energiahatékonyság követelményeit, a
megújuló erőforrások használatát.
A pályázat az 1., 2., 3., 4. és 5. támogatható
A pályázat 1 támogatható tevékenységet érint.
tevékenységek közül többet is tartalmaz.
A pályázat az 1., 2., 3., 4. és 5. támogatható
A pályázat 2 támogatható tevékenységet érint.
tevékenységek közül többet is tartalmaz.
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A pályázat az 1., 2., 3., 4. és 5. támogatható
tevékenységek közül többet is tartalmaz.
A pályázat az 1., 2., 3., 4. és 5. támogatható
tevékenységek közül többet is tartalmaz.
A pályázat az 1., 2., 3., 4. és 5. támogatható
tevékenységek közül többet is tartalmaz.
A pályázat tartalmazza Fecskeház Arculati Útmutató
elkészítését és megvalósítását.
A pályázat tartalmazza Fecskeház Arculati Útmutató
elkészítését és megvalósítását.

A pályázat 3 támogatható tevékenységet érint.

12

A pályázat 4 támogatható tevékenységet érint.
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A pályázat 5 támogatható tevékenységet érint.
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IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Alapító okirat másolata. Projekt bemutató dokumentum a
Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 747
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Fecskeházak kialakítása
Vonatkozó HPME azonosító: 880a05
Vonatkozó HPME megnevezése: Fecskeházak kialakítása
I. Fogalom magyarázat
Fecskeház modell program: A Zala Termálvölgye Egyesület szakértők bevonásával készített tanulmánya. A tanulmány javaslatokat,
útmutatásokat, módszertant tartalmaz a fecskeházak kialakítására, üzemeltetésére vonatkozóan. Fecskeház hálózat: A hálózat feladata a
létrejött fecskeházak hálózatba szervezése, további fecskeházak létrehozásának ösztönzése, a meglévő tapasztalatok összegyűjtése,
rendezvények szervezése, a program továbbfejlesztése, mindezekhez pénzügyi források keresése. Fecskeház: A fecskeház olyan lakóingatlan
(lakóház, lakás), amely elsősorban felsőfokú végzettségű fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálja. A beköltözés időpontjában maximum
40 éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak nem kell bérleti díjat fizetni, viszont kötelező
lakáselőtakarékosságot (a jelenlegi jogszabályok alapján 20 000 Ft/hó a maximális állami támogatás igénybevételével) és rezsiköltség
megfizetését vállalni. A pályázónak vállalnia kell, hogy a kialakított fecskeházat legalább az üzemeltetési időszak végéig a funkciójának
megfelelően működteti. A pályázat sikere esetén a fecskeház férőhelyeket kötelező nyílt eljárásban meghirdetni az érdeklődők számára az
adott településen alkalmazott hirdetési módokhoz illeszkedve. A kiválasztásnál az alábbi előnyt jelentő szempontokat kötelezően kell alkalmazni:
helyben lakókat, továbbá a LEADER HACS tervezési területén munkahellyel/munkahely ígérvénnyel rendelkezőket előnyben kell részesíteni. A
pályázó ösztönzi a fecskeház lakók aktív közreműködését a település és térség közösségfejlesztési programjaiban. A fecskeház modell program
megismertetése érdekében a pályázó köteles a fecskeház program iránt érdeklődőket fogadni, a fecskeház működését bemutatni a helyszínen,
illetve szakmai rendezvényeken.

II. Támogatás vehető igénybe
Fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából. Támogatható tevékenységek: 1. Térségi településeken
meglévő épületek, épületrészek felújítása, lakhatóvá tétele. 2. Fecskeházak berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 8 000 000 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 8 000 000 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

100
100
100

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 pályázónak vállalnia kell, hogy a létrejövő fecskeház hálózattal együttműködik az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt. A pályázónak
vállalnia kell, hogy a létrejövő fejlesztést a fecskeház fogalommagyarázatban rögzítettek szerint működteti legalább az üzemeltetési
kötelezettség időtartama alatt.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Tekenye ; Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ;
Türje ; Batyk ; Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ;
Zalaszentgrót ; Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ;

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;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A projekt tartalmazza fenntartható, környezetbarát,
megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és
berendezések kiépítését (meleg víz, fűtés előállítása
és felhasználása céljából).
A fecskeháznak helyet adó település rendelkezik
elfogadott ifjúsági koncepcióval.

Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon

15

A tervezett fecskeház fejlesztésnek helyet adó
település önkormányzata által készített települési
ifjúsági koncepció másolata és az ezt elfogadó
önkormányzati határozat kivonat.
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
A pályázat benyújtásának évében hatályos KSH
lakosságszáma
adatok alapján.
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen 311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete
valósul meg
vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
A fecskeháznak helyet adó település önkormányzata Önkormányzati határozat kivonat és projekt bemutató
nyújt lakhatással kapcsolatos kedvezményt a
dokumentum a Zala Termálvölgye Egyesület által
letelepedni szándékozó fiatalok számára.
rendszeresített formanyomtatványon
Egy fecskeház (lakás illetve ház) kialakítására igényelt Pályázati dokumentáció
támogatási összeg.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon
kidolgozottságának színvonala.
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A pályázó megismerte a Zala Termálvölgye Egyesület Nyilatkozat a fecskeház modell program
által készíttetett fecskeház modell programot.
megismerésről a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon

5

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A projekt tartalmazza fenntartható, környezetbarát,
megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és
berendezések kiépítését (meleg víz, fűtés előállítása
és felhasználása céljából).
A projekt tartalmazza fenntartható, környezetbarát,
megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és
berendezések kiépítését (meleg víz, fűtés előállítása
és felhasználása céljából).
A fecskeháznak helyet adó település rendelkezik
elfogadott ifjúsági koncepcióval.
A fecskeháznak helyet adó település rendelkezik
elfogadott ifjúsági koncepcióval.
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A fecskeháznak helyet adó település önkormányzata
nyújt lakhatással kapcsolatos kedvezményt a
letelepedni szándékozó fiatalok számára.
A fecskeháznak helyet adó település önkormányzata
nyújt lakhatással kapcsolatos kedvezményt a
letelepedni szándékozó fiatalok számára.
Egy fecskeház (lakás illetve ház) kialakítására igényelt
támogatási összeg.
Egy fecskeház (lakás illetve ház) kialakítására igényelt
támogatási összeg.
Egy fecskeház (lakás illetve ház) kialakítására igényelt
támogatási összeg.
Egy fecskeház (lakás illetve ház) kialakítására igényelt
támogatási összeg.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.

Igen

15

Nem

0

Igen

10

Nem

0

1000 fő vagy az alatt

15

1001-4000 fő

11

4001 fő vagy felette

5

Igen

15

Nem

0

Igen

15

Nem

0

kevesebb mint 3 000 000 Ft/fecskeház

10

3 000 001-5 000 000 Ft/fecskeház

8

5 000 001-7 000 000 Ft/fecskeház

6

7 000 001-8 000 000 Ft/fecskeház

4

A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
50%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
kevesebb mint 100%-át megválaszolta az előírtak
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A pályázó megismerte a Zala Termálvölgye Egyesület Igen.
által készíttetett fecskeház modell programot.
A pályázó megismerte a Zala Termálvölgye Egyesület Nem.
által készíttetett fecskeház modell programot.
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IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Nyilatkozat a fecskeház hálózattal való együttműködésről a
Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat a fecskeház fogalommagyarázatban meghatározottak
teljesítése tárgyában a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 549
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 880b01
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása
I. Fogalom magyarázat
Helyi termék: a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból,
hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző és/vagy újszerű technológiával, eljárással készült feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi
technológiával előállított vagy feldolgozott terméket. Elsődleges termelés: (178/2002/EK RENDELET 2. cikke szerinti fogalom) elsődleges
termékek előállítása, termesztése vagy tenyésztése, beleértve a termés betakarítását, a fejést és a haszonállat-tenyésztést az állatok
levágásáig. Ugyancsak ide tartozik a vadászat és a halászat, valamint a vadon élő termékek betakarítása.
Alaptermék: (a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott alapterméknek minősülő élelmiszer, azaz)
elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból és halászatból származó
termékeket. Feldolgozott termék: (852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerint feldolgozott terméknek minősülő
élelmiszer, azaz) a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. Ezek a termékek tartalmazhatnak olyan összetevőket,
amelyek az előállításukhoz szükségesek, vagy különleges tulajdonságokat adnak nekik.
Helyi kézműves termék: a Zala
Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, hagyományos technológiával készült kézműves vagy népművészeti termék, beleérve a
hagyományos kézműves technológia újszerű alkalmazását is.

II. Támogatás vehető igénybe
A helyi termékek és helyi kézműves termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése a szektor piacra jutása, verseny-, jövedelemtermelőés foglalkoztatási képessége javítása céljából. Támogatható tevékenységek: 1. Termék előállításhoz és/vagy a termék előállító általi
raktározáshoz kapcsolódó beruházások és/vagy műszaki, technológiai fejlesztések megvalósítása. 2. A termék előállító általi
termékbemutatáshoz, helyi értékesítéshez, népszerűsítéshez, valamint mobil értékesítéshez kapcsolódó beruházások és/vagy műszaki,
technológiai fejlesztések megvalósítása. 3. A termék értékesítésével közvetlenül összefüggő marketingtevékenység.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 001 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 44 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 2 000 001 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 44 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Őstermelő
Magánszemély

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60

65
65
65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 95 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A pályázatnak az 1. vagy a 2. támogatható tevékenységet kötelezően tartalmaznia kell. A termék értékesítésével közvetlenül összefüggő
marketing tevékenység önállóan nem támogatható, kizárólag az 1. és/vagy a 2. támogatható tevékenységgel együtt, valamint a pályázónak
vállalnia kell, hogy marketing tevékenység kötelező része a fejlesztésnek. A pályázat keretében kizárólag helyi kézműves termék(ek) és/vagy
feldolgozott terméknek minősülő, a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS által megfogalmazott helyi termék fogalomnak megfelelő
élelmiszer(ek) előállításához és értékesítéséhez kapcsolódó fejlesztések támogathatóak. Elsődleges termelés és alaptermék előállításhoz
támogatás nem vehető igénybe. A pályázónak vállalnia kell a Zala Termálvölgye LEADER HACS helyi termék előállítóinak együttműködését
erősítő és kompetenciáit fejlesztő jövőbeni programokban való részvételt. A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a fejlesztés eredményeként előállított, és/vagy a fejlesztéssel érintett helyi
termékeket, helyi kézműves termékeket legalább 2 alkalommal a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területén megszervezésre kerülő
rendezvényeken bemutatja. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db partnerségi megállapodást, amelyet a projekt megvalósítása, vagy
működtetése érdekében kötött valamely, a Zala Termálvölgye HACS területén tevékenységet végző vállalkozással, civil szervezettel,
önkormányzattal, vagy őstermelővel. A célterületen induló vállalkozások által benyújtott pályázatok is támogatásban
részesülhetnek. Rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei legfeljebb az igényelt elszámolható kiadás összegének
5%-áig számolható el.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Tekenye ; Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ;
Türje ; Batyk ; Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ;
Zalaszentgrót ; Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ;

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;
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;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer 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)
rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A pályázó tagja valamely szakmai és/vagy ágazati
szervezetnek.
A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg
A projekt megvalósításával a pályázó eddigi
gyakorlatához képest: 1. új technológai módszert,
eljárást, új termelési előállítási folyamatot alkalmaz, 2.
új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját vezeti be.
A projekt megvalósítása során alkalmazott marketing
eszközök sokfélesége. (Marketing eszközök típusát a
jogcím rendelet 4. sz. mellékletében nevesített g)
ponthoz tartozó kiadás típusok határozzák meg)
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás
tervezett helye szerinti települést, vagy a helyi
akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be.
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
A projekt keretében minőség-, vagy környezetirányítási
rendszert alakít ki és/vagy a meglévő rendszerét a
fejlesztéshez kapcsolódóan átalakítja.

A pályázat benyújtásának évében hatályos KSH
adatok alapján.
Pályázat

10

Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

20

Szervezeti tagsági igazolás.

5

240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet alapján

10

Nyilatkozat honlapon megjelenésről a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon
Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon

5

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)

1000 fő vagy az alatti

10

1001-4000 főig

6

4001 fő vagy afölött

3

Nem hoz létre új munkahelyet és nem tart meg
munkahelyet.

0

15

Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
15
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon és
pályázat

Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon

5

Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
10
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon és
pályázat

5

A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.

Nem hoz létre új munkahelyet, de megtartja a pályázat 4
beadáskor alkalmazott foglalkoztatotti létszámot.
1 új munkahelyet hoz létre
10
2 új munkahelyet hoz létre

12

3 vagy annál több új munkahelyet hoz létre

15

A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
50%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
kevesebb, mint 100%-át megválaszolta az előírtak
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A pályázó tagja valamely szakmai és/vagy ágazati
Nem.
szervezetnek.
A pályázó tagja valamely szakmai és/vagy ágazati
Igen, 1 szervezetnek tagja.
szervezetnek.
A pályázó tagja valamely szakmai és/vagy ágazati
Igen, 2 vagy annál több szervezetnek tagja.
szervezetnek.
A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
Igen
meg
A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
Nem
meg
A projekt megvalósításával a pályázó eddigi
A pályázó eddigi gyakorlatához képest mindkét
gyakorlatához képest: 1. új technológai módszert,
módszert alkalmazza.
eljárást, új termelési előállítási folyamatot alkalmaz, 2.
új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját vezeti be.
A projekt megvalósításával a pályázó eddigi
A pályázó eddigi gyakorlatához képest csak az egyik
gyakorlatához képest: 1. új technológai módszert,
módszert alkalmazza.
eljárást, új termelési előállítási folyamatot alkalmaz, 2.
új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját vezeti be.
A projekt megvalósításával a pályázó eddigi
A pályázó egyik módszert sem alkalmazza.
gyakorlatához képest: 1. új technológai módszert,
eljárást, új termelési előállítási folyamatot alkalmaz, 2.
új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját vezeti be.
A projekt megvalósítása során alkalmazott marketing A projekt megvalósítása során 1 fajta, azonos
eszközök sokfélesége. (Marketing eszközök típusát a marketing költségtípushoz tartozó marketing eszközt
jogcím rendelet 4. sz. mellékletében nevesített g)
alkalmaz.
ponthoz tartozó kiadás típusok határozzák meg)
A projekt megvalósítása során alkalmazott marketing A projekt megvalósítása során 2 különböző, marketing
eszközök sokfélesége. (Marketing eszközök típusát a költségtípushoz tartozó marketing eszközt alkalmaz.
jogcím rendelet 4. sz. mellékletében nevesített g)
ponthoz tartozó kiadás típusok határozzák meg)
A projekt megvalósítása során alkalmazott marketing A projekt megvalósítása során 3 vagy annál több
eszközök sokfélesége. (Marketing eszközök típusát a különböző, marketing költségtípushoz tartozó
jogcím rendelet 4. sz. mellékletében nevesített g)
marketing eszközt alkalmaz.
ponthoz tartozó kiadás típusok határozzák meg)
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás Nem jön létre új termék vagy szolgáltatás
tervezett helye szerinti települést, vagy a helyi
akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be.
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A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás
tervezett helye szerinti települést, vagy a helyi
akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás
tervezett helye szerinti települést, vagy a helyi
akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be.
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
A projekt keretében minőség-, vagy környezetirányítási
rendszert alakít ki és/vagy a meglévő rendszerét a
fejlesztéshez kapcsolódóan átalakítja.
A projekt keretében minőség-, vagy környezetirányítási
rendszert alakít ki és/vagy a meglévő rendszerét a
fejlesztéshez kapcsolódóan átalakítja.

A pályázó 1 új terméket, vagy szolgáltatást hoz létre a 5
projekt eredményeként.

A pályázó 2 vagy annál több új terméket, vagy
szolgáltatást hoz létre a projekt eredményeként.

10

A pályázó nem vállalta.

0

A pályázó vállalta.

5

Nem.

0

Igen.

5

VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Nyilatkozat a rendezvényeken helyi termék/helyi kézműves
termék bemutatásáról a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat részvételről a helyi termékek/helyi
kézműves termékek előállítóinak együttműködését segítő, kompetenciáját fejlesztő programokon a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon. Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon. Partnerségi megállapodás a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 754
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termék előállításhoz, értékesítéséhez kapcsolódó kisprojektek támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 880b02
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termék előállításhoz, értékesítéséhez kapcsolódó kisprojektek támogatása
I. Fogalom magyarázat
Helyi termék: a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból,
hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző és/vagy újszerű technológiával, eljárással készült feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi
technológiával előállított vagy feldolgozott terméket. Elsődleges termelés: (178/2002/EK RENDELET 2. cikke szerinti fogalom) elsődleges
termékek előállítása, termesztése vagy tenyésztése, beleértve a termés betakarítását, a fejést és a haszonállat-tenyésztést az állatok
levágásáig. Ugyancsak ide tartozik a vadászat és a halászat, valamint a vadon élő termékek betakarítása.
Alaptermék: (a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott alapterméknek minősülő élelmiszer, azaz)
elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból és halászatból származó
termékeket. Feldolgozott termék: (852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerint feldolgozott terméknek minősülő
élelmiszer, azaz) a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. Ezek a termékek tartalmazhatnak olyan összetevőket,
amelyek az előállításukhoz szükségesek, vagy különleges tulajdonságokat adnak nekik.
Helyi kézműves termék: a Zala
Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, hagyományos technológiával készült kézműves vagy népművészeti termék, beleérve a
hagyományos kézműves technológia újszerű alkalmazását is.

II. Támogatás vehető igénybe
A helyi termékek és helyi kézműves termékek előállításának és értékesítésének kisléptékű fejlesztése a szektor piacra jutása, verseny-,
jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége javítása céljából. Támogatható tevékenységek: 1. Termék előállításhoz és/vagy a termék
előállító általi raktározáshoz kapcsolódó beruházások és/vagy műszaki, technológiai fejlesztések megvalósítása. 2. A termék előállító általi
termékbemutatáshoz, helyi értékesítéshez, népszerűsítéséhez, valamint mobil értékesítéshez kapcsolódó beruházások és/vagy műszaki,
technológiai fejlesztések megvalósítása. 3. A termék értékesítésével közvetlenül összefüggő marketingtevékenység.

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 2 000 000 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 2 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Őstermelő
Magánszemély

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60

65
65
65
65

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 pályázatnak az 1. vagy a 2. támogatható tevékenységet kötelezően tartalmaznia kell. A pályázat keretében kizárólag helyi kézműves
termék(ek) és/vagy feldolgozott terméknek minősülő, a helyi termék fogalomnak megfelelő élelmiszer(ek) támogathatóak. Elsődleges termelés
és alaptermék előállításhoz támogatás nem vehető igénybe. A pályázónak vállalnia kell a Zala Termálvölgye LEADER HACS helyi termék
előállítóinak együttműködését erősítő és kompetenciáit fejlesztő jövőbeni programokban való részvételt. A pályázó vállalja, hogy a projekt
LEADER támogatással való megvalósítása esetén az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a fejlesztés eredményeként előállított, és/vagy
a fejlesztéssel érintett helyi termékeket, helyi kézműves termékeket legalább 2 alkalommal a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS
területén megszervezésre kerülő rendezvényeken bemutatja. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db partnerségi megállapodást, amelyet a
projekt megvalósítása, vagy működtetése érdekében kötött valamely, a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területén tevékenységet
végző vállalkozással, civil szervezettel, önkormányzattal, vagy őstermelővel. A célterületen induló vállalkozások által benyújtott pályázatok is
támogatásban részesülhetnek. Rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei, legfeljebb az igényelt elszámolható kiadás
összegének 5%-áig számolható el.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Tekenye ; Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ;
Türje ; Batyk ; Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ;
Zalaszentgrót ; Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ;

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;
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;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer 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)
rendezvényhez kapcsolódó eszközök bérlési és telepítési költségei

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A pályázó tagja valamely szakmai és/vagy ágazati
szervezetnek.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás
tervezett helye szerinti települést, vagy a helyi
akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be.
A projekt megvalósításával a pályázó eddigi
gyakorlatához képest: 1. új technológai módszert,
eljárást, új termelési előállítási folyamatot alkalmaz, 2.
új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját vezeti be.
A pályázat tartalmaz marketing tevékenységet.

240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján

10

A pályázat benyújtásának évében hatályos KSH
adatok alapján.
Pályázat

10

Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

20

Szervezeti tagsági igazolás.

5

15

Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
10
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon és
pályázat
Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
15
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon és
pályázat

Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
Nyilatkozat honlapon megjelenésről a Zala
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
formanyomtatványon
A projekt keretében minőség-, vagy környezetirányítási Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
rendszert alakít ki és/vagy a meglévő rendszerét a
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
fejlesztéshez kapcsolódóan átalakítja.
formanyomtatványon

5

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg
A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)

Igen

10

Nem

0

1000 fő vagy az alatti

10

1001-4000 főig

6

4001 fő vagy afölött

3

Nem hoz létre új munkahelyet és nem tart meg
munkahelyet.

0

5

5

A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt foglalkoztatásra gyakorolt hatása (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.

Nem hoz létre új munkahelyet, de megtartja a pályázat 4
beadáskor alkalmazott foglalkoztatotti létszámot.
1 új munkahelyet hoz létre
10
2 új munkahelyet hoz létre

12

3 vagy annál több új munkahelyet hoz létre

15

A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
50%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
kevesebb, mint 100%-át megválaszolta az előírtak
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A pályázó tagja valamely szakmai és/vagy ágazati
Nem.
szervezetnek.
A pályázó tagja valamely szakmai és/vagy ágazati
Igen, 1 szervezetnek tagja.
szervezetnek.
A pályázó tagja valamely szakmai és/vagy ágazati
Igen, 2 vagy annál több szervezetnek tagja.
szervezetnek.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás Nem jön létre új termék vagy szolgáltatás
tervezett helye szerinti települést, vagy a helyi
akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás A pályázó 1 új terméket, vagy szolgáltatást hoz létre a
tervezett helye szerinti települést, vagy a helyi
projekt eredményeként.
akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás A pályázó 2 vagy annál több új terméket, vagy
tervezett helye szerinti települést, vagy a helyi
szolgáltatást hoz létre a projekt eredményeként.
akciócsoport által lefedett térséget tekintve új terméket,
vagy szolgáltatást vezet be.
A projekt megvalósításával a pályázó eddigi
A pályázó eddigi gyakorlatához képest mindkét
gyakorlatához képest: 1. új technológai módszert,
módszert alkalmazza.
eljárást, új termelési előállítási folyamatot alkalmaz, 2.
új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját vezeti be.
A projekt megvalósításával a pályázó eddigi
A pályázó eddigi gyakorlatához képest csak az egyik
gyakorlatához képest: 1. új technológai módszert,
módszert alkalmazza.
eljárást, új termelési előállítási folyamatot alkalmaz, 2.
új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját vezeti be.
A projekt megvalósításával a pályázó eddigi
A pályázó egyik módszert sem alkalmazza.
gyakorlatához képest: 1. új technológai módszert,
eljárást, új termelési előállítási folyamatot alkalmaz, 2.
új piacot céloz meg vagy a helyi erőforrások, termékek,
alapanyagok hasznosításának új módját vezeti be.
A pályázat tartalmaz marketing tevékenységet.
Nem
A pályázat tartalmaz marketing tevékenységet.
Igen
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
A pályázó nem vállalta.
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
A pályázó vállalta.
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
A projekt keretében minőség-, vagy környezetirányítási Nem.
rendszert alakít ki és/vagy a meglévő rendszerét a
fejlesztéshez kapcsolódóan átalakítja.
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A projekt keretében minőség-, vagy környezetirányítási Igen.
rendszert alakít ki és/vagy a meglévő rendszerét a
fejlesztéshez kapcsolódóan átalakítja.
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VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Nyilatkozat a rendezvényeken helyi termék/helyi kézműves
termék bemutatásáról a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat részvételről a helyi termékek/helyi
kézműves termékek előállítóinak együttműködését segítő, kompetenciáját fejlesztő programokon a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon. Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon. Partnerségi megállapodás a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 761
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Hagyományos gyümölcsösök kialakításának ösztönzése
Vonatkozó HPME azonosító: 880b04
Vonatkozó HPME megnevezése: Hagyományos gyümölcsösök kialakításának ösztönzése
I. Fogalom magyarázat
Hagyományos gyümölcsös: Hagyományos régi gyümölcsfajták minimum 1000 négyzetméter maximum 2 ha (20 000 négyzetméter) területen,
100-580 - dió és gesztenye esetében 50-250 - tő/hektár fajlagos telepítési tőszámmal való telepítése vegyes telepítésben, valamint fenntartása
a hagyományos művelési módnak megfelelően. Hagyományos régi gyümölcsfajta: A Dunántúlon elterjedt hagyományos gyümölcsfajok (Alma;
Birs; Cseresznye; Dió; Sárgabarack; Körte; Meggy; Naspolya; Őszibarack; Szilva; Szelídgesztenye; Berkenye) régi fajtái - berkenye esetében
fajai -, amelyek nem szerepelnek a 2010. évi Nemzeti Fajtajegyzékben, valamint a 2010. évi Nemzeti Fajtajegyzékből kizárólag a következő
fajták ültethetőek: - Az alább felsorolt almafajták: Batul; Egri piros; Húsvéti rozmaring; Nyári fontos; Jonathan Csány 1, Jonathan M.40,
Jonathan M.41, Naményi Jonathán, Szatmárcsekei Jonathan, Watson Jonathan. - Az alább felsorolt körte fajták: Arabitka G; Árpával érő; Nyári
Kálmán körte. - Az alább felsorolt birs fajták: Bereczki; Konstantinápolyi. - Az alább felsorolt naspolya fajták: Szentesi rózsa; Hollandi óriás. - Az
alább felsorolt cseresznye fajták: Solymári gömbölyű; Szomolyai fekete; Germersdorfi 45 ; Germersdorfi 3. - Az alább felsorolt meggy fajták:
Cigánymeggy 7; Cigánymeggy 59, Cigánymeggy C.404; Pándy meggy 279, Pándy meggy 48, Pándy meggy Bb.119; Csengődi; Debreceni
bőtermő; Kántorjánosi 3; Újfehértói fürtös. - Az alább felsorolt szilva fajták: Besztercei szilva Bb.398-as, Besztercei szilva Bt.2-es,Besztercei
szilva Nm.150-es, Besztercei szilva Nm.122-es. - A kajszi fajták közül az alábbiak: Borsi-féle kései rózsa; Budapest; Ceglédi bíborkajszi;
Gönczi magyar kajszi; Magyar kajszi C.235-ös; Mandulakajszi; Rózsakajszi C.1406-os. - Az alább felsorolt őszibarack fajták: Mariska, Piroska,
Szegedi arany. - Az alább felsorolt dió fajták: Alsószentiváni 117, Milotai 10, Tiszacsécsi 83. - Szelídgesztenye esetében telepíthető a
jegyzékben szereplő összes fajta. Az alany típusára vonatkozóan korlátozás nincs meghatározva. Hagyományos művelési mód: A
hagyományos gyümölcsösök fenntartása kapcsán minimálisan a következőket kell betartani: a fák tápanyagpótlása során kizárólag szerves
trágya vagy komposzt használható, szennyvíziszap és szennyvíziszapot tartalmazó komposzt nem juttatható ki, a koronalakító metszést
követően csak ritkító metszés végezhető - az őszibarack kivételével -, melynek célja a fajtára jellemző természetes koronaforma megtartása,
gondoskodni kell a kiöregedett, kipusztult fák pótlásáról, növényvédelmi beavatkozásokra környezetkímélő besorolású növényvédő szer
hatóanyagok használhatók. Nemzeti Fajtajegyzék: a 2003. évi LII. törvény 2. § 6. pontja szerint meghatározott dokumentum. Szállítói
Fajtajegyzék: a 2003. évi LII. törvény 2. § 9. pontja szerint meghatározott dokumentum. Házi faiskola: a 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 3. § 14.
pontja szerint meghatározott faiskola. Telepítési terv: Olyan, a pályázó által összeállított dokumentum, amely minimálisan tartalmazza a
következőket: - telepítési terület helyrajzi száma, mérete; - telepítendő gyümölcsfaj(ok) és azok fajtái, fajtamegoszlás; - alany, fajta neve,
származása; - terület előkészítése; - tápanyagpótlás formája, mennyisége; - talajjavítás módja; - térállás, sor- és tőtávolság; - művelési mód; termőképesség; - táblabeosztás, fajta elrendezés (porzó fajták), vázlatrajz; - ültetés módja, ideje; - öntözhetőség; - művelési technológia
termőre fordulásig; - vagyon- és vadvédelem módja.

II. Támogatás vehető igénybe
Hagyományos gyümölcsösök létrejöttének ösztönzése, mint hagyományos gazdálkodási forma fenntartása, az alacsony
növényvédőszer-használatból és tápanyag-gazdálkodásból származó környezeti előnyök fenntartása, a biológiai sokféleség fenntartásához,
illetve növeléséhez való hozzájárulás, valamint a vidéki lakosok jövedelemszerzési lehetőségeinek bővítése, visszaállítása
céljából. Támogatható tevékenység: 1. Hagyományos gyümölcsösök telepítése (vagyon- és vadvédelem kialakítása, tereprendezés,
területelőkészítés, tápanyagfeltöltés (kizárólag szerves trágya illetve komposzt használatával), szaporítóanyag (kész oltvány, alany, oltógally)
beszerzése vagy előállíttatása, gyümölcsfák telepítésének költsége, gyümölcsfa karók beszerzése, madárodúk beszerzése, parcellán belüli
öntözési rendszer kiépítése, korszerűsítése) 2. Fenntartáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés, tároló helyiség létrehozása, felújítása, bővítése,
kapcsolódó térburkolat építése és marketing tevékenység. (A tevékenység önállóan nem támogatható.) A gyümölcsösök létrehozásával
feléleszthetők azok a termelési, feldolgozási helyi hagyományok, amelyek ezekhez a gyümölcsfajtákhoz kapcsolódtak.

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 6 500 000 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 6 500 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60
60
60
60
60

65
65
65
65
65
65
65

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

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
Hagyományos gyümölcsösök telepítése keretében kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő fajták közül a hagyományos régi gyümölcsfajta
fogalomnál megnevezett fajták, és/vagy a Szállítói Fajtajegyzékben szereplő fajták telepíthetőek. Amennyiben a Nemzeti Fajtajegyzékben nem
szereplő fajtát kíván telepíteni a pályázó, vállalnia kell, hogy a Szállítói Fajtajegyzékbe való felvételt teljesíti, és ezek után legalább házi
faiskolában a 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 25. § és 36. §-a alapján szemlézteti az előállított szaporítóanyagot, vagy ha a faiskolával végezteti
el a szaporítóanyag előállítását, akkor a faiskolának kell a Szállítói Fajtajegyzékbe való felvételt kérelmezni, és ennek megfelelően a
szaporítóanyagot előállítani. A pályázónak válalnia kell, hogy ha a 2007. évi CXXIX. törvény 59. §-ában előírt területnagyságot elérő nagyságú
gyümölcsfaültetvényt létesít, telepítési engedélyt kell kérnie a telepítés helye szerint illetékes jegyzőtől. Fenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések
és marketing tevékenység önállóan nem, csak a hagyományos gyümölcsösök telepítésével együttesen támogathatóak. A pályázónak vállalnia
kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén a létrejövő hagyományos gyümölcsös a hagyományos művelési módnak
megfelelően kerül fenntartásra. A pályázó telepítési terv benyújtására kötelezett. A pályázat keretében induló vállalkozások is támogatásban
részesülhetnek.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Tekenye ; Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ;
Türje ; Batyk ; Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ;
Zalaszentgrót ; Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ;

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:
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 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:
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) 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);
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
szaporítóanyag (kész oltvány, alany, oltógally) beszerzés
tereprendezés
területelőkészítés, tápanyagfeltöltés (kizárólag szerves trágya illetve komposzt használatával)
gyümölcsfák telepítésének költsége
szaporítóanyag előállíttatásához kapcsolódó szolgáltatások

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A pályázó vállalja a Zala Termálvölgye LEADER HACS
hagyományos gyümölcsöseinek együttműködését
erősítő és kompetenciáit fejlesztő jövőbeni
programokban való részvételt.

Pontszám

311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete
vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
A kérelem benyújtásának évében hatályos KSH adatok
alapján.
Nyilatkozat a Zala Termálvölgye LEADER HACS
hagyományos gyümölcsöseinek együttműködését
segítő, kompetenciáját fejlesztő programokban való
részvételről a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon
A pályázó vállalja, hogy igény esetén évente legalább Nyilatkozat nyílt nap szervezéséről a Zala
2 alkalommal nyílt napot szervez a projekt helyszínén. Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon
kidolgozottságának színvonala.
A projekt eredményeképpen létrejövő gyümölcsös
Nyilatkozat a gyümölcs értékesítéséről, feldolgozásáról
termésének legalább 50%-a értékesítésre vagy
a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
feldolgozásra kerül.
formanyomtatványon
A projekt megvalósítása során sor kerül vagyon- és
Pályázati dokumentáció és telepítési terv.
vadvédelem kialakításra.
A pályázó a projekt megvalósítása során
Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
együttműködik szakmai civil szervezettel vagy
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon
szakirányú oktatási intézménnyel vagy a témában
elismert szakemberrel.
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Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma

Igen

10

Nem

0

1000 fő alatti

10

1000-4000 főig

7

10
10

10

30

10

10
10

A fejlesztés megvalósulási helye szerinti település
lakosságszáma
A pályázó vállalja a Zala Termálvölgye LEADER HACS
hagyományos gyümölcsöseinek együttműködését
erősítő és kompetenciáit fejlesztő jövőbeni
programokban való részvételt.
A pályázó vállalja a Zala Termálvölgye LEADER HACS
hagyományos gyümölcsöseinek együttműködését
erősítő és kompetenciáit fejlesztő jövőbeni
programokban való részvételt.
A pályázó vállalja, hogy igény esetén évente legalább
2 alkalommal nyílt napot szervez a projekt helyszínén.
A pályázó vállalja, hogy igény esetén évente legalább
2 alkalommal nyílt napot szervez a projekt helyszínén.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.

4000 fő fölött

3

Vállalja.

10

Nem vállalja.

0

Igen.

10

Nem.

0

A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
25%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 25%-át, de
kevesebb mint 50%-át megválaszolta az előírtak
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek kevesebb mint 75%-át megválaszolta az előírtak
kidolgozottságának színvonala.
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 75%-át, de
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek kevesebb mint 100%-át megválaszolta az előírtak
kidolgozottságának színvonala.
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A projekt eredményeképpen létrejövő gyümölcsös
Igen.
termésének legalább 50%-a értékesítésre vagy
feldolgozásra kerül.
A projekt eredményeképpen létrejövő gyümölcsös
Nem.
termésének legalább 50%-a értékesítésre vagy
feldolgozásra kerül.
A projekt megvalósítása során sor kerül vagyon- és
Igen.
vadvédelem kialakításra.
A projekt megvalósítása során sor kerül vagyon- és
Nem.
vadvédelem kialakításra.
A pályázó a projekt megvalósítása során
Igen.
együttműködik szakmai civil szervezettel vagy
szakirányú oktatási intézménnyel vagy a témában
elismert szakemberrel.
A pályázó a projekt megvalósítása során
Nem.
együttműködik szakmai civil szervezettel vagy
szakirányú oktatási intézménnyel vagy a témában
elismert szakemberrel.
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VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Telepítési terv. Nyilatkozat a hagyományos művelési

módnak megfelelő fenntartásról a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat telepítendő fajokról,
fajtákról és szaporítóanyagról a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat telepítendő gyümölcsös
területének nagyságáról, telepítési engedélyről a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Projektbemutató
dokumentum a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 021 778
Helyi Akciócsoport: Zala Termálvölgye Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése
Vonatkozó HPME azonosító: 880b03
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése
I. Fogalom magyarázat
Helyi termék: a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított
alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző és/vagy újszerű technológiával, eljárással készült feldolgozott termék, kivéve a
nagyüzemi technológiával előállított vagy feldolgozott terméket. Helyi kézműves termék: a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS
tervezési területén előállított, hagyományos technológiával készült kézműves vagy népművészeti termék, beleérve a hagyományos kézműves
technológia újszerű alkalmazását is. Alaptermék: (a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott
alapterméknek minősülő élelmiszer, azaz) elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból
és halászatból származó termékeket. Helyi termék piac: évente legalább 5 hónapban hetente legalább 1 napon nyitva tartó piac. Legalább
hetente 1 napon helyi termelői piacnapot tart, azaz a termék értékesítők 100%-át helyi termék, helyi kézműves termék fogalomnak megfelelő
terméket, alapterméket, valamint zöldség palánta és dísznövény terméket értékesítők teszik ki. A hét többi napján az árusok összetételére
vonatkozóan nincs előírás, viszont a hét többi napján is biztosítani kell, hogy a helyi termék, helyi kézműves termék fogalomnak megfelelő
terméket, alapterméket, valamint zöldség palánta és dísznövény terméket értékesítők a piacon árusíthassanak. Helyi termelői piacnap: a
termék értékesítők 100%-át helyi termék, helyi kézműves termék fogalomnak megfelelő terméket, alapterméket, valamint zöldség palánta és
dísznövény terméket értékesítők teszik ki. A Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS által megfogalmazott helyi termék és helyi kézműves
termék fogalomnak e piacnapon megfelel a Zala, Somogy, Veszprém és Vas megyei helyi termék és helyi kézműves termék is területi
lehatárolás szempontjából.

II. Támogatás vehető igénybe
A helyi termékek és helyi kézműves termékek piacra jutásának ösztönzése a szektor verseny-, jövedelemtermelő- és foglalkoztatási képessége
javítása céljából. Támogatható tevékenységek: 1. Helyi termék piac: a termékek árusításának helyet adó új piacterek létrehozása, meglévők
fejlesztése, bővítése, kapcsolódó infrastrukturális beruházások megvalósítása, előírásoknak való megfeleltetése, népszerűsítése. 2. A termékek
árusításának helyet adó mobil értékesítésre, kitelepülésre alkalmas eszközök, vontatmányok, járművek (kivétel gépjárművek beszerzése),
felépítmények létrehozása, beszerzése. 3. A fejleszteni kívánt tevékenységhez kapcsolódó marketingtevékenység.

III. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Mikro-kis-közép vállalkozás

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

65
65
65

Non-profit szervezetek
Őstermelő

60
60

65
65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 11 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek
A helyi termék piacot megvalósító - 1. támogatható tevékenység - pályázónak vállalnia kell, hogy a kialakított piactéren a Zala Termálvölgye
Egyesület LEADER HACS tervezési területén előállított helyi termékek és helyi kézműves termékek, valamint alaptermékek előállítói részére a
heti egy napon, azaz a helyi termelői piacnap esetében legalább 50%-os, egyéb napokon legalább 20%-os mértékű kedvezményes helypénzt
biztosít. A helyi termék piacot megvalósító - 1. támogatható tevékenység - pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén a termékek árusítását biztosító piactér heti egy napon, azaz a helyi termelői piacnapon kizárólag a Zala Termálvölgye
LEADER HACS tervezési területén, Zala megye területén, Zala megyével határos megyékben (Vas, Veszprém, Somogy) előállított helyi
termékek és helyi kézműves termékek, alaptermékek, valamint zöldség palánta és dísznövény termékek értékesítését szolgálja majd. A 2.
támogatható tevékenységet megvalósító pályázónak vállalnia kell, hogy a beszerzett mobil értékesítési eszközökkel legalább kettő, a Zala
Termálvölgye LEADER HACS tervezési területén előállított helyi termék- és/vagy helyi kézműves termék előállító terméke kerül értékesítésre. A
mobil értékesítést szolgáló eszközök kizárólag a Zala Termálvölgye HACS és a környező megyék helyi termék és/vagy helyi kézműves termék,
valamint alaptermék fogalomnak megfelelő termékei értékesítéséhez használhatóak fel. A 3. támogatható tevékenységre kizárólag az 1. vagy
a 2. támogatható tevékenységgel együtt lehet pályázni. A pályázónak csatolnia kell legalább 1 db együttműködési megállapodást, amelyet a
projekt megvalósítása, vagy működtetése érdekében kötött valamely, a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területén
székhellyel/telephellyel rendelkező helyi termék és helyi kézműves termék előállító partnerrel vagy a tevékenységgel érintett önkormányzattal,
partnerrel. A célterületen induló vállalkozások által benyújtott pályázatok is támogatásban részesülhetnek. Gépjárművek beszerzése mobil
áruda kialakításánál nem támogatható. A pályázó vállalja, hogy a helyi termék piac kialakítását követően évente legalább 1 alkalommal
rendezvény keretén belül népszerűsíti helyi termékeit az üzemeltetési időszak végéig. Önkormányzati piacként szolgáló ingatlanon nem
valósítható meg fejlesztés.

V. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Tekenye ; Cserszegtomaj ; Dötk ; Kisgörbő ; Mihályfa ; Ligetfalva ; Zalavég ; Zalaköveskút ; Zalacsány ; Zalabér ; Vindornyaszőlős ;
Türje ; Batyk ; Alsópáhok ; Almásháza ; Tilaj ; Sénye ; Sármellék ; Rezi ; Nemesbük ; Nagygörbő ; Kisvásárhely ; Zalaszentlászló ;
Zalaszentgrót ; Szentgyörgyvár ; Szalapa ; Sümegcsehi ; Pakod ; Óhíd ; Kehidakustány ; Kallósd ; Hévíz ; Felsőpáhok ; Döbröce ;

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;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása 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)
fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak

VII. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg
A projekt megvalósítása során együttműködés valósul
meg a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén
székhellyel/telephellyel rendelkező helyi termék és
helyi kézműves termék előállító partnerekkel és/vagy a
tevékenységgel érintett önkormányzatokkal,
partnerekkel.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás
tervezett helye szerinti települést vagy a Zala
Termálvölgye LEADER HACS által lefedett térséget
tekintve új szolgáltatást vezet be, új piacot céloz meg.
A pályázat tartalmaz marketing tevékenységet.

240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján

10

Együttműködési megállapodás a Zala Termálvölgye
Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon

20

Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon

20

Pályázat és projekt bemutató dokumentum a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
formanyomtatványon
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon
kidolgozottságának színvonala.
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
Nyilatkozat honlapon megjelenésről a Zala
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
formanyomtatványon.

10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg
A beruházás hátrányos helyzetű településen valósul
meg
A projekt megvalósítása során együttműködés valósul
meg a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén
székhellyel/telephellyel rendelkező helyi termék és
helyi kézműves termék előállító partnerekkel és/vagy a
tevékenységgel érintett önkormányzatokkal,
partnerekkel.
A projekt megvalósítása során együttműködés valósul
meg a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén
székhellyel/telephellyel rendelkező helyi termék és
helyi kézműves termék előállító partnerekkel és/vagy a
tevékenységgel érintett önkormányzatokkal,
partnerekkel.

Igen

10

Nem

0

Igen, a pályázóval együtt 2 együttműködő partner

0

Igen, a pályázóval együtt 3 együttműködő partner

5

30

10

A projekt megvalósítása során együttműködés valósul
meg a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén
székhellyel/telephellyel rendelkező helyi termék és
helyi kézműves termék előállító partnerekkel és/vagy a
tevékenységgel érintett önkormányzatokkal,
partnerekkel.
A projekt megvalósítása során együttműködés valósul
meg a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén
székhellyel/telephellyel rendelkező helyi termék és
helyi kézműves termék előállító partnerekkel és/vagy a
tevékenységgel érintett önkormányzatokkal,
partnerekkel.
A projekt megvalósítása során együttműködés valósul
meg a Zala Termálvölgye LEADER HACS területén
székhellyel/telephellyel rendelkező helyi termék és
helyi kézműves termék előállító partnerekkel és/vagy a
tevékenységgel érintett önkormányzatokkal,
partnerekkel.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás
tervezett helye szerinti települést vagy a Zala
Termálvölgye LEADER HACS által lefedett térséget
tekintve új szolgáltatást vezet be, új piacot céloz meg.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás
tervezett helye szerinti települést vagy a Zala
Termálvölgye LEADER HACS által lefedett térséget
tekintve új szolgáltatást vezet be, új piacot céloz meg.
A pályázó a projekt megvalósításával a megvalósítás
tervezett helye szerinti települést vagy a Zala
Termálvölgye LEADER HACS által lefedett térséget
tekintve új szolgáltatást vezet be, új piacot céloz meg.
A pályázat tartalmaz marketing tevékenységet.
A pályázat tartalmaz marketing tevékenységet.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek
kidolgozottságának színvonala.

Igen, a pályázóval együtt 4 együttműködő partner

10

Igen, a pályázóval együtt 5-7 együttműködő partner

15

Igen, a pályázóval együtt 8 vagy annál több
együttműködő partner

20

A projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett
helye szerinti települést vagy a helyi akciócsoport által
lefedett térséget tekintve nem vezet be új szolgáltatást,
és új piacot sem céloz meg.
A projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett
helye szerinti települést vagy a helyi akciócsoport által
lefedett térséget tekintve új szolgáltatást vezet be,
vagy új piacot céloz meg.
A projekt megvalósításával a megvalósítás tervezett
helye szerinti települést vagy a helyi akciócsoport által
lefedett térséget tekintve új szolgáltatást vezet be, és
új piacot céloz meg.
Igen.
Nem.
A formanyomtatvány kérdéseinek kevesebb mint
50%-át válaszolta meg az előírtak alapján teljeskörűen
(minden alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A formanyomtatvány kérdéseinek legalább 50%-át, de
kevesebb, mint 100%-át megválaszolta az előírtak
alapján teljeskörűen (minden alkérdésre válaszolt az
adott kérdésnél).
A projekt bemutató dokumentum kidolgozottságának A formanyomtatvány kérdéseinek 100%-át
minősége. A formanyomtatványon kért tartalmi elemek megválaszolta az előírtak alapján teljeskörűen (minden
kidolgozottságának színvonala.
alkérdésre válaszolt az adott kérdésnél).
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
A pályázó nem vállalta.
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
A pályázó vállalta, hogy alkalmazza a
A pályázó vállalta.
www.zalatermalvolgye.hu honlap lehetőségeit a
szervezete, tevékenysége kommunikációja során.
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VIII. Jogkövetkezmények
-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Igazolás: Jegyzői igazolás,hogy a fejlesztéssel érintett
terület nem szolgál önkormányzati piacként. Nyilatkozat - 1. tevékenység - a Zala Termálvölgye HACS területén terméket előállítók részére
biztosítandó helypénz kedvezmény mértékéről a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat - 1.

tevékenység - a Zala Termálvölgye HACS térségében terméket előállítók előnyben részesítéséről a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat - 1. tevékenység - rendezvényszervezéséről a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon. Nyilatkozat - 2. támogatható tevékenység - a Zala Termálvölgye HACS térségében terméket előállítók
előnyben részesítéséről a Zala Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Együttműködési megállapodás a Zala
Termálvölgye Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon. Projekt bemutató dokumentum a Zala Termálvölgye Egyesület által
rendszeresített formanyomtatványon.

