1.sz. melléklet: Projekt

adatlap

1.Ügyfél adatai
MVH regisztrációs szám (amennyiben az ügyfél rendelkezik vele):

1234567890

Ügyfél minősítési kódja:

X
Név:

1 - Belföldi természetes személy;
2 -Mikrovállalkozás;
3 - Kisvállalkozás;
4 - Középvállalkozás;
5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás;
6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül;
7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül.

Nevenincs Egyesület

Az ügyfél értesítési címe, ahová a döntés eredménye megküldését kéri (kizárólag egy
értesítési cím jelölhető be; elektronikus postafiókba történő kézbesítés esetén a kiküldés
időpontja számít a kézbesítés időpontjának. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy
az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. :
1. Postai levelezési cím:

1234 Nevenincsfalu, Fő u. 1.

2. E-mail cím:

info@nevenincsegyesulet.hu

Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük
ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál.
Kapcsolattartási információk:
Kapcsolattartó neve: Nevenincs Munkatárs
Tel/fax: 12/345-678

e-mail: info@nevenincsegyesulet.hu

2.Célterületre vonatkozó információk:
Célterület azonosítója:

1 021 822

Célterület megnevezése:

Látóutak támogatása

LEADER HACS neve:

Zala Termálvölgye Egyesület
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3.Költségkalkuláció:
A projekt teljes becsült költsége :
támogatás számítás alapját nem képezi)
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:
támogatás számítás alapját nem képezi)

250.000- Ft (Megj: a
250.000- Ft (Megj: a

4.Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):
Látóút a Vadlány likhoz
5.Megvalósítás tervezett helyszíne :
Nagygörbő és Vindornyaszőlős települések területe
6.Tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása (max. 2000 karakter):
Egyesületünk látóút megvalósítását tervezi 2012. októberében Nagygörbő és Vindornyaszőlős
települések térségében a térségi természetkedvelők és turisták számára. Rendezvényünk célja,
hogy a Kovácsi hegyet, a Bazalt utcát és a Vadlány likat, a térség kiemelkedő természeti
értékeit közismertté tegyük, ezáltal hozzájáruljunk hosszú távú fennmaradásukhoz.
Az egy napos túra tervezett útvonala: Nagygörbő településközpont (Tolnay kúria) – meddő
hányó – régi kőbánya – Bazalt utca – Vadlány barlang – Vindornyaszőlősi kőfejtő –
Nagygörbő.
A látóutat gyalogosan lehet megtenni, majd Vindornyaszőlősről busz szállítaná vissza a
résztvevőket a kiindulóponthoz (Nagygörbő) előre meghatározott időpontokban. Az út során
több állomáson (helyszínen) tehetik próbára tudásukat és ügyességüket a résztvevők, ezzel
biztosítva aktív bevonásukat. Az állomásokon terveink szerint önkéntes fiatalok fogadják a
túrázókat egyik partnerünk, a Zalai Hazatérők Egyesülete jóvoltából. Másik partnerünk, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága szakmai támogatásával szórólapot készítünk a
látóút útvonaláról, a Kovácsi hegy természeti értékeinek tudnivalóiról és azt a téma iránt
érdeklődők és a túrán résztvevők részére szétosztjuk.
A környékbeli önkormányzatok (Nagygörbő, Vindornyaszőlős) együttműködő partnerként
vállalták, hogy a látóút időpontjára járhatóvá teszik, megtisztítják a túraútvonalat. Nagygörbő
Község Önkormányzata ezen túl ingyenesen a rendezvény rendelkezésére bocsájtja a túra
kiindulópontjaként és végpontjaként szolgáló Tolnay kúriát. A kúriánál helyi termék kóstoló
várja a célba beérkező túrázókat.
Az elszámolni tervezett költségek a következők:
- szórólap készítés,
- szállítási költség Vindornyaszőlős és Nagygörbő között,
- helyi termék kóstoló költsége.
A rendezvényt a projektből finanszírozott szórólapokkal, valamint az Egyesületnek költséget
nem jelentő egyéb módokon tervezzük reklámozni (pl. e-mail tagoknak, partnereknek, média,
ingyenes webes rendezvénynaptárak, facebook stb.).
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7.HVS-hez való illeszkedés indoklása (hivatkozási pontok megjelölése a HVS céljai
alapján megfogalmazottLEADER kritériumokhoz) (max. 1000 karakter):
Projektünk illeszkedik a Zala Termálvölgye HVS-hez a következő pontokon:
1. Terület alapú megközelítés
A projektben 3 HACS térségi partnerrel (1 civil, 2 önkormányzat) építünk kapcsolatot. A
program 2 települést (Vindornyaszőlős, Nagygörbő) is érint és hozzájárul a Kovácsi hegy
értékeinek megőrzéséhez.
2. Alulról építkező megközelítés
A projekt a helyi stratégiában meghatározott közösségi igényt, a természeti értékek
bemutatását, megőrzését szolgálja, hiszen a túra természetvédelmi területen a Kovácsi hegy
növényvilágát, geológiáját, országos hírű értékeit (Bazalt utca, Vadlány lik) kívánja
megismertetni a résztvevőkkel különböző feladatok (állomások) teljesítésén keresztül.
3. Köz- és magánszféra partnersége
A projekt során a civil és önkormányzati szféra működik együtt.
4. Innováció
A projekt új módszert alkalmaz, hiszen korábban a Bazalt utcát nem célozta még meg több
állomásos, szervezett, bárki számára igénybe vehető túra.
5. Integrált és ágazatközi fellépés
A látóút hozzájárul a Kovácsi hegy környezeti értékeinek megőrzéséhez bemutatásukon
keresztül, hiszen a résztvevő térségi lakosok megismerik és a túra hatására a jövőben
tudatosan fogják látogatni, óvni a térség e kiemelkedő természeti értékeit.
6. Hálózatépítés és együttműködés
A látóút az együttműködő partnerek szerepvállalása nélkül nem tudna megvalósulni.
8.Adatvédelmi záradék:
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Helyi Bíráló Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg a projekt
javaslatom tartalmát.
X igen

Képviselő neve: Nevenincs Elnök
Aláírás: ........................................
p.h

Dátum:

2011. augusztus 23.

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény 6. és 7. §-on alapul.
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