Kitöltési útmutató „Projekt adatlaphoz” – Zala Termálvölgye Egyesület

___________________________________________________________________________________________

Kitöltési útmutató „Projekt adatlaphoz”
A Zala Termálvölgye Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport) által meghirdetett 10 féle LEADER
célterület valamelyikére pályázni kívánó szervezet a tényleges pályázatbeadási szakasz előtt
(2011.09.30-10.31.) fejlesztési elképzelését ún. „Projekt
adatlap” formanyomtatványon kell, hogy benyújtsa az
Figyelem! A projekt adatlaphoz nincs
Egyesülethez.
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
A projekt adatlapok beérkezésének végső határideje 2011.
szeptember 29. (Látóutak támogatása célterület esetében
2011. szeptember 5.!).
Mivel a megadott határidőig a pályázóknak hiánytalanul
(elektronikusan) kitöltve, cégszerűen aláírva kell eljuttatniuk
az Egyesület irodájába (LEADER Ház, tetőtér, Zalaszentgrót,
Dózsa Gy. u. 9.) a projekt adatlapot, a megfelelő kitöltés
elősegítése érdekében Egyesületünk az alábbi útmutató
anyagot állította össze.

Irányító Hatósága által készített
hivatalos útmutató.
A
kitöltéshez
egy,
a
Zala
Termálvölgye Egyesület munkatársai
által készített kitöltési útmutatóval
szeretnénk segítséget nyújtani. A
kitöltési útmutató használata a
kitöltéséhez nem kötelező, de
jelentősen segíti a projekt adatlapot
benyújtók felkészülését a projekt
benyújtására.

A projekt adatlap formanyomtatvány az Egyesület honlapjáról tölthető le.
Link: http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/LEADER/Projekt_adatlap_doc.doc
Az Egyesület által – egy fiktív fejlesztési elképzelésre vonatkozóan – kitöltött MINTA projekt adatlap
szintén letölthető a honlapról.
Link: http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/LEADER/Projekt_adatlap_minta_helyiterm.pdf
Kérjük, ne várjon a végső határidőig! Kitöltött adatlapjával mielőbb keresse fel a munkaszervezet
munkatársait előzetes átnézésért, tanácsadásért!

Útmutatás a projekt adatlap pontjaihoz:
1. Ügyfél adatai
Kitöltése értelemszerű.
Amennyiben Ön még nem rendelkezik regisztrációs számmal, kérjük, igényelje meg a G001-es
adatlapon, amely a www.mvh.gov.hu honlapon (baloldali menüsor, „Ügyfélnyilvántartás” menüpont)
keresztül tölthető le a kitöltési útmutatóval együtt. Ha a benyújtásig még nem áll rendelkezésére a
regisztrációs szám, írja be, hogy még nem áll rendelkezésre, annak megkérése folyamatban van.
Kérjük, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében adjon meg e-mail címet. Figyeljen azonban arra,
hogy a projekt adatlap benyújtását követően rendszeresen nézze az e-mailjeit, mert az e-mailes
levelezési forma választása esetén az esetleges hiánypótlási határidő azon a napon kezdődik, amikor
kiküldésre került az erre irányuló e-mail.
Azon szervezet pontos adatait adja itt meg, amely októberben ténylegesen be fogja adni a LEADER
pályázatot.
2. Célterületre vonatkozó információk
Ezeket az információkat a célterületenként az alábbi táblázatba összesítettük.
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Célterület
azonosítója
1 021 549
1 021 754
1 021 778
1 021 761
1 021 747
1 021 730
1 021 785
1 021 716
1 021 822
1 021 723

Célterület megnevezése
Helyi termék előállításhoz, értékesítéshez kapcsolódó nagyprojektek támogatása
Helyi termék előállításhoz, értékesítéséhez kapcsolódó kisprojektek támogatása
Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése
Hagyományos gyümölcsösök kialakításának ösztönzése
Fecskeházak kialakítása
Fecskeház központ és ifjúsági centrum létrehozása
Turisztikai információs pontok kialakítása és fejlesztése
Rendezvények infrastrukturális feltételeinek és eszközhátterének fejlesztése
Látóutak támogatása
Szakmai rendezvények támogatása

A LEADER HACS neve: Zala Termálvölgye Egyesület
(Figyelem!!! Csak az alábbi 34 település területén megvalósításra kerülő projektek vonatkozásában:
Almásháza, Alsópáhok, Batyk, Cserszegtomaj, Döbröce, Dötk, Felsőpáhok, Hévíz, Kallósd,
Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Pakod,
Rezi, Sármellék, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyaszőlős,
Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalavég.)
3. Költségkalkuláció
Kitöltése értelemszerű.
4. Fejlesztés megnevezése
Kitöltése értelemszerű.
5. Megvalósítás tervezett helyszíne
A kitöltésnél vegye figyelembe, hogy a benyújtásra kerülő projekt adatlapok alapján a megvalósításra
kerülő fejlesztések kizárólag az Egyesület tevékenységi területéhez tartozó települések (2. pontban
részletezett) egyikén, vagy azok bizonyos csoportján valósulhat meg.
Rendezvény típusú pályázatoknál elegendő a település szintű meghatározás, beruházás típusúnál
ugyanakkor már ebben a szakaszban is pontos cím szükséges.
6. Tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása
A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalásához javasoljuk, hogy nézze meg az
Egyesület által készített projektbemutató dokumentumot (mind a 10 célterülethez készült ilyen
adatlap, amely a www.zalatermalvolgye.hu honlapról, az adott célterület oldaláról tölthető le). Az ott
feltett kérdések segítségével gondolja át pályázatát és az alapján írja itt le a fejlesztés rövid,
tényszerű összefoglalóját. Az első 3-4 mondatban foglalja össze a projektet, hogy az olvasó már az
elején kaphasson egy átfogó képet a projekt tartalmáról.
Ahogy az az általunk közzétett MINTÁban is olvasható az összefoglalásban kerülni kell a túlzott
általánosítást, ugyanakkor ezen az adatlapon még nem szükséges a fejlesztés pontos részleteit
megadni.
Például ki kell térni arra, hogy milyen jellegű elszámolható kiadásokkal számol a pályázó (pl. épület
belső felújítása, kombinált pasztőrkád beszerzése), de nem szükséges a részletes műszaki tartalmat,
mennyiségeket megadni (pl. NEM KELL meghatározni, hogy a kombinált pasztőrkád „zootechnika
KPK-300” típusú, 300 literes, rozsdamentes acél…). A részletes paramétereket majd az októberi
pályázatbeadási szakaszban, árajánlatokkal alátámasztva kell megadni.
Vagy például meg kell határozni (ha elvárás az adott célterületen) a majdani partnerek körét és vállalt
feladatait (pl. egy lovastanya a nyári időszakban heti rendszerességgel küld lovaskocsis, lovastúrázó
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csoportokat vásárlási lehetőséggel egybekötött sajtkóstolásra, állatsimogatásra), de ezen az
adatlapon még nem szükséges megnevezni a konkrét partnert (pl. NEM KELL rögzítenem, hogy ez a
partner a Szentmihálypusztai Lovastanya lesz). A pályázatbeadási szakaszban viszont már ezt is
rögzíteni kell (októberben), hiszen a partnerekkel kötött együttműködési megállapodást egyes
célterületeknél csatolni kell a pályázathoz.
Az elszámolni kívánt költségek meghatározásakor, kérjük figyeljen arra, hogy csak olyan tételt
nevezzen meg, amely ténylegesen elszámolható az adott célterületen (a felsorolás a célterület
adatlap „VI. Elszámolható kiadások” pontjában található).
A partnerek körének és feladatainak meghatározásakor kérjük figyeljen arra, hogy csak az számít
partnernek a projekt szempontjából, aki nem részesül a pályázati támogatásból. Tehát például az a
vállalkozó, akitől a berendezéseket vásárolom (ami elszámolásra kerül a projektben), nem lehet
egyidőben vállalkozói partner is.
7.HVS-hez való illeszkedés indoklása (hivatkozási pontok megjelölése a HVS céljai alapján
megfogalmazott LEADER kritériumokhoz) (max. 1000 karakter):
Ennél a pontnál azt kell kifejteni, hogy a tervezett fejlesztés milyen módon kapcsolódik a
célterülethez meghatározott LEADER kritérium listához.
A Zala Termálvölgye Egyesület LEADER kritérium listája letölthető honlapunkról.
Link: http://zalatermalvolgye.hu/manual_files/LEADER/LEADER_kriteriumok_ZTE.pdf
Mind a 10 célterületnek saját speciális kritérium listája van a dokumentumban.
Az illeszkedés indoklását csoportosítva, pontos hivatkozással tegye meg:
„1. Terület alapú megközelítés
A projekt a stratégiában támogatott célra …
2. Alulról építkező megközelítés
A tervezett projekt a stratégiá…”
Javasoljuk, hogy minden kritériumhoz próbáljon meg kapcsolódást találni és minél konkrétabban
fogalmazza meg azt.
Például NEM ELEGENDŐ annyi, hogy „A beruházásnak köszönhetően a vállalkozás új piacot céloz
meg.”
Elfogadható viszont: „…A fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozásom új piacot célozhat meg, hiszen
eddig a háznál történő színvonalas értékesítés feltételei nem voltak adottak. Termékeim vásárlása
egyben érdekes családi programot is fog jelenteni, hiszen a kóstoló helyiség mellett a vásárlók például
megtekinthetik a legelésző kecskenyájat is. A fejlesztésnek köszönhetően számítok tehát arra, hogy az
eddigi célcsoportok mellett a térségbe látogató turisták és környékbeli családosok is bővítik
termékeim felvevőpiacát…”.
Ne feledje, ahhoz, hogy a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) támogassa az Ön projektjét, legalább 4
kritérium esetén kell (megfelelően megfogalmazott) illeszkedési pontot találniuk. (Amennyiben a
HBB nem állít ki Önnek támogató nyilatkozatot a beadott projekt adatlapja alapján, Ön nem lesz
jogosult LEADER pályázatot beadni októberben!)
Inkább írjon több magyarázó mondatot (és lépje túl az 1000 karakterszámos limitet), minthogy a HBB
ne ítélje megfelelőnek az Ön által megfogalmazott illeszkedési pontot.
A 7. pont kitöltésekor figyeljen arra, hogy az Ön által megfogalmazott illeszkedési pontok
összhangban legyenek a projekt összefoglalóban (6. pont) leírtakkal.
Ha például a 7. pontban több vállalkozói partnerre hivatkozik, akkor azok a partnerek (és feladataik a
projektben) jelenjenek meg a 6. pontban is.
8. Adatvédelmi záradék
Kitöltése értelemszerű
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