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Nyertes LEADER pályázatok célterületenként
Célterület azonosító: 1003699
Célterület megnevezése: Helyi érték bemutató szekrények, kiállítási standok készítése
Pályázó:
Zalakanyar Vendégváró és Kézműves Egyesület
Pályázat címe:
Helyi értékek bemutatása
Igényelt támogatási összeg:
4 950 000 Ft
Elért pontszám:
22 pont (max. 110 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
22 db polcos álló és fali szekrény, 6 db nyitott polcos és prospektus tartó szekrény, 4 db
fiókos bemutató szekrény, 3 db polcos álló szekrénysor, 12 db összecsukható faszék, 2 db
asztal kialakítása, beszerzése. Az eszközök nyilvános helyeken kerülnek kiállításra és helyi
termékek, valamint prospektusok kerülnek benne elhelyezésre.
Célterület azonosító: 1003668
Célterület megnevezése: Foglalkoztatási programok infrastrukturális hátterének fejlesztése.
Pályázó:
Foglalkoztató ZalA - KAR Nonprofit Közhasznú Kft.
Pályázat címe:
Zalaszentgrót Kistérségi Köz-Munka-Eszközpark
Igényelt támogatási összeg:
9 941 680 Ft
Elért pontszám:
69 pont (max. 120 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
2 db 38 m3 űrtartalmú raktárkonténer, 1 db benzinmotoros faapríték készítő, 1 db hasítógép,
1 db gumitalpas, mini forgórakodó gép, 1 db kéttengelyes pótkocsi felhajtó rámpákkal, 1 db
forgólézeres síkkitűző állvánnyal, szintezőléccel, távolságmérővel, 1 db GPS
helymeghatározó, 3 db láncfűrész, 3 db bozótvágó beszerzése. A beszerzett eszközöket a
térségi önkormányzatok önköltségi áron vehetik bérbe a közmunkák hatékonyabbá tétele
érdekében.
Pályázó:
Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás
Pályázat címe:
Fogl. elős. infr. háttér kial. a Hévízi Kist-ben
Igényelt támogatási összeg:
10 165 869 Ft
Elért pontszám:
59 pont (max. 120 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Alsópáhokon 40 m2-es asztalosműhely kialakítása és felszerelése (kombinált faipari gép,
forgácselszívó, szalagfűrészgép, asztali fúrógép). Cserszegtomajon, Nemesbükön, Reziben
zöldterület-gazdálkodáshoz
kapcsolódó
eszközök
beszerzése
(fűnyíró
traktor,
gyepszellőztető, kerékpár, motorfűrész, traktor, hidraulikus zúzó, faaprító).
Célterület azonosító: 1003613
Célterület megnevezése: Fecskeházak fejlesztése.
A Türje Község Önkormányzata által benyújtott pályázat az ügyintézés során elutasításra
került.
Pályázó:

CELODIN Zalai Alapítvány

1

___________________________________________________________________________
Pályázat címe:
Fecskeház kialakítása Szalapán
Igényelt támogatási összeg:
4 723 934 Ft
Elért pontszám:
70 pont (max. 135 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Szalapán (Fő út 49.) régi szolgálati lakásból fecskeház kialakítása. Az önálló bejárattal
rendelkező épületrészt és a hozzá tartozó kertrészt az Alapítvány tartós bérletre kapta meg az
önkormányzattól. A fejlesztés keretében kialakításra kerül egy fürdőszoba, felújításra
kerülnek a burkolatok, a mennyezeti hőszigetelés, megtörténik a korszerűtlen nyílászárók
cseréje, fűtési rendszer kerül kialakításra. A konyhába konyhabútor kerül beépítésre.
Pályázó:
Zalabér Község Önkormányzata
Pályázat címe:
„Villásfarkuakat Zalabérbe!”
Igényelt támogatási összeg:
7 355 646 Ft
Elért pontszám:
91 pont (max. 135 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Jelenleg nem lakott, korábban bérlakásként működő épület átalakítása fecskeházzá
Zalabérben (Hunyadi u. 2.). A 110 éves épület egy kb. 70 m2-es részének felújítását és
korszerűsítését végzik el a projekt keretében. Tevékenységek: épület teljes hőszigetelése,
nyílászáró csere, gipszkarton álmennyezet, fűtésrendszer kialakítása (vízteres kandalló),
padló és járólap burkolatok, falfestés, beépített konyhai és fürdőszobai eszközök,
mellékhelyiség betonozása.
Pályázó:
Zalaszentlászló Község Önkormányzata
Pályázat címe:
Fecskeház Zalaszentlászlón
Igényelt támogatási összeg:
6 680 378 Ft
Elért pontszám:
75 pont (max. 135 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Zalaszentlászlón a Kossuth u. 38. szám alatti 104 m2-es önkormányzati bérlakás kerül
átalakításra fecskeházzá. A fejlesztés keretében a falak áthelyezésével 2 db lakás jön létre
(58,68 m2 ill. 40,06 m2). Tevékenységek: kerámia és laminált parketta burkolat, épület külső
felületkezelése, hőszigetelése, belső falak festése, csempézése, műanyag nyílászárók, tető
hőszigetelése, turbó gázkazán fűtés, víz, gáz, elektromos hálózat felújítása.
Pályázó:
Sármellék Község Önkormányzat
Pályázat címe:
Fecskeház kialakítása Felszabadulás utcában
Igényelt támogatási összeg:
3 377 993 Ft
Elért pontszám:
74 pont (max. 135 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Sármelléken a volt TÜZÉP iroda északi részéből (Felszabadulás u. 6.) kerül kialakításra
fecskeház. A 60 m2-es alapterületű lakásban az alábbi felújításokat végzik el: nyílászárók
cseréje, csempézés, festés, homlokzat hőszigetelése, kombi turbo gázkazán fűtés, vízvezeték
csere, villanyszerelés.
Pályázó:
Pályázat címe:
Igényelt támogatási összeg:

Rezi Község Önkormányzata
Fecskeház kialakítása Reziben
2 989 910 Ft

2

___________________________________________________________________________
Elért pontszám:
73 pont (max. 135 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Reziben önkormányzati bérlakásból (Petőfi u. 31.) kerül fecskeház kialakításra. A felújítandó
53,8 m2-es bérlakás két szobával, 1 konyhával, 1 kamrával, 1 fürdőszobával és egy előtérből
áll. Tevékenységek: nyílászárócsere, földgázas központi fűtés (kombi gázkazán), fürdőszoba
vízvezeték, szaniterek, burkolat, beépített mosogató, mennyezet gipszkarton burkolat,
hőszigetelés, vakolat javítás, falak meszelése.
Célterület azonosító: 1003637
Célterület megnevezése: Felnőttképzési központ kialakítása, képzési felszerelések beszerzése.
Pályázó:
Pályázat címe:

Zalaszentgróti Művelődési és Sport Egyesület
ZMSE Felnőttképzési Központ kialakítása és működtetése
Zalaszentgróton
17 999 973 Ft
47 pont (max. 120 pont)

Igényelt támogatási összeg:
Elért pontszám:
Pályázat rövid összefoglalása:
Zalaszentgrót Városi Művelődési Központjában alakítana ki felnőttképzési központot a
ZMSE. A beruházás során egy 112 m2-es „képzési nagytermet” alakítanak ki a klubterem
felújításával (pl. nyílászáró csere), az átrium lefedésével. A teremben elhelyezésre kerül 80
db szék, 1 projektor, 1 laptop, 1 mikrofon, 1 mikrofonkeverő, 1 erősítő, 2 hangfal, 1
projektorvászon, 1 projektorállvány. Az ehhez kapcsolódó előtéri WC, mosdó felújítása és
hangszigetelt fallal való ellátása is megtörténik. Létrejön továbbá egy 48 m2-es képzési
kisterem és hozzá kapcsolódóan 1 női és egy férfi WC. Itt 15 db két munkaállomás
elhelyezésére alkalmas asztal, 10 db multimédiás számítógép, hálózati nyomtató és egy
szkenner is helyet kap.
Pályázó:
Celodin Zalai Alapítvány
Pályázat címe:
Mobil oktatási infrastruktúra beszerzése
Igényelt támogatási összeg:
3 450 000 Ft
Elért pontszám:
34 pont (max. 120 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Az Alapítvány a térség településein kíván elsősorban számítástechnikai képzéseket
szervezni. Ehhez a pályázat keretében beszerez 11 db notebook-ot, billentyűzetet, optikai
egeret, laptoptáskát, Microsoft Vista és Office 2007 szoftverekkel, 1 routert, 1 projektort és 1
interaktív táblát.
Célterület azonosító: 1003651
Célterület megnevezése: Közösségi rendezvények infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
Pályázó:
ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás
Pályázat címe:
Közösségi célú eszközbeszerzés a Zala Termálvölgyében
Igényelt támogatási összeg:
3 194 000 Ft
Elért pontszám:
44 pont (max. 80 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
A Társulás a térségben megvalósuló rendezvények lebonyolításához segítségül több eszköz
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beszerzését tervezi: 1 db 10x20 méteres acél rácsos rendezvénysátor, 5 db 3x3 méteres
alumínium, összecsukható sátor, 31 db sörpad garnitúra.
Célterület azonosító: 1003644
Célterület megnevezése: Turisztikai rendezvények megvalósításának támogatása.
Pályázó:
Szentgyörgyvárért Egyesület
Pályázat címe:
Lovas rendezvények a Zala völgyében.
Igényelt támogatási összeg:
3 474 499 Ft
Elért pontszám:
35 pont (max. 58 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Az Egyesület 3 helyszínen, 4 rendezvény megvalósításához kért támogatást:
- Díjlovas verseny – Hévíz – 2010. május 29-30.
- Díjugrató verseny – Hévíz – 2010. június 5-6.
- II. Vadvirág Díjugrató Verseny – Zalaszentlászló – 2010. szeptember 4.
- Szentgyörgyvári Fogathajtó Verseny – Szentgyörgyvár – 2010. szeptember 18-19.
A felmerülő költségek előadói díjak (íjász-, lovasbemutató, huszárfelvonulás, könnyűzenei
koncert stb.), eszközbérlés (sátor, mobil WC, hangtechnika, díjugrató pálya stb.), egyéb
szolgáltatások (helyi termék bemutató, őrzés védelem, mentő stb.) és marketing költségek
(plakát, szórólap, információs füzet).
Pályázó:
Alsópáhokért Közalapítvány
Pályázat címe:
Zalavölgyi Kulturtivornya Hetek szervezése
Igényelt támogatási összeg:
3 785 880 Ft
Elért pontszám:
35 pont (max. 58 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
A Közalapítvány 3 helyszínen, 3 rendezvény megvalósításához kért támogatást:
- II. Alsópáhoki Nyári Fesztivál – Alsópáhok – 2010. június 18-19.
- V. Zalavölgyi Kultúrtivornya – Zalaszentgrót – 2010. június 20-27.
- Kallósdi Komolyzenei Koncert – Kallósd – 2010. június 26.
A felmerülő költségek előadói díjak (tánc, báb, komolyzene, könnyűzene, színház, humorista
stb.), eszközbérlés (hangtechnika, sátor, színpad stb.), egyéb szolgáltatások (biztonsági
szolgálat) és marketing költségek (plakát, szórólap, műsorfüzet).
Célterület azonosító: 1013791
Célterület megnevezése: Helyi termékek előállításának fejlesztése
A célterületre ezen felül beérkezett, Szilvórium Bt. által benyújtott pályázat visszavonásra
került.
Pályázó:
Dóka Éva
Pályázat címe:
Borászati technológia fejlesztése
Igényelt támogatási összeg:
7 216 728 Ft
Elért pontszám:
69 pont (max. 120 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Dóka Éva zalaszentgróti telephelyén lévő borászatát kívánja továbbfejleszteni jobb minőségű
borok előállítása céljából. A fejlesztés során beszerzésre kerül 3 db 600 literes fahordó, 1
vörösborerjesztő tartály, 1 pneumatikus szőlőprés, 7 db 225 literes barique hordó, 1
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borszivattyú.
Célterület azonosító: 1003606
Célterület megnevezése: Tanulmányutak szervezése
A célterületre ezen felül beérkezett, Celodin Zalai Alapítvány illetve Zalai Borút Egyesület
által benyújtott pályázat elutasításra került.
Pályázó:
ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás
Pályázat címe:
KAPCSOLAT – a térségek között
Igényelt támogatási összeg:
1 127 200 Ft
Elért pontszám:
18 pont (max. 54 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
A Társulás a Sopron-Fertődi kistérségbe, az Alpokalja-Ikvamente LEADER akciócsoport
területére szervez tanulmányutat. A kétnapos szakmai út során az alábbi témákkal
ismerkedhet meg a 35 fős csoport: helyi LEADER egyesület tevékenysége, Szolgáltató
Központ, Tudásközpont, Bormarketing Műhely, TDM, tájház, eszterházi városfejlesztés. Az
út lebonyolítási költségein felül készül egy kb. 20 perces, Zala Termálvölgye térséget
bemutató kisfilm is.
Célterület azonosító: 1003682
Célterület megnevezése: Szakmai együttműködésekhez kötődő kiadványkészítés és marketing
tevékenységek
A célterületre ezen felül beérkezett, Kehidakustányi Vendégvárók Egyesülete által benyújtott
pályázat visszavonásra került.
Pályázó:
Hévíz Turizmus Marketing Egyesület
Pályázat címe:
Turisztikai film és túratérkép készítése
Igényelt támogatási összeg:
2 560 000 Ft
Elért pontszám:
36 pont (max. 57 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Az Egyesület a projekt keretében egy a Zala Termálvölgye térség turisztikai szempontból
jelentős természeti, kulturális és épített vonzerőit, rendezvényeit bemutató, 20 perces filmet
készít, melyet első körben 500 db DVD-n tervez terjeszteni. A film továbbá megjelenik majd
jelentősebb portálokon is (pl. YouTube, Facebook stb.). A kisfilmhez készül egy A2-es
méretű, színes túratérkép is 500 példányban.
Pályázó:
ZALAI BORÚT Egyesület
Pályázat címe:
Zala Termálvölgye Értékei Marketing Kampány
Igényelt támogatási összeg:
2 696 000 Ft
Elért pontszám:
23 pont (max. 57 pont)
Pályázat rövid összefoglalása:
Az Egyesület projektjének célja a Zala Termálvölgye térség turisztikai adottságainak
népszerűsítése. A pályázat keretében megvalósul: 5000 db kiadvány, 700 db feliratozott
öngyújtó, 3000 db mágnesmatricás tépőtömb, 50 db feliratozott pincérkötény, 200 db A4-es
mappa, 60 alkalmas reklámkampány a Helikon rádióban.
Célterület azonosító: 1003675
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Célterület megnevezése: Szakmai rendezvények az együttműködések erősítése érdekében
Pályázó:
Pályázat címe:

Zalai Környezetbarátok Egyesülete
Mikro és kisvállalkozások környezettudatos magatartásának
és vállalkozói kompetenciájának erősítése
2 055 200 Ft
16 pont (max. 55 pont)

Igényelt támogatási összeg:
Elért pontszám:
Pályázat rövid összefoglalása:
Az Egyesület egy 12 képzési napos, alkalmanként kb. 20 fő részvételével zajló, mikro és
kisvállalkozóknak szóló előadássorozat lebonyolításához kér támogatást. Az előadások témái
többek között a következők: energiafelhasználás racionalizálása, vállalkozói forrásbevonás,
vidéki vendéglátás, számítástechnika, talajállapot fenntartás, közúti közlekedés, termékdíj,
üzleti terv, a válság hatásai stb.

6

