Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV
Intézkedések a
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében
1. számú intézkedés
1.1. HVS intézkedés megnevezése:
Helyi marketing fejlesztése

1.1 Kapcsolódó HVS célkitűzés
megnevezése:

Termékarcú vállalkozások kialakítása és
korszerűsítése

1.2. HVS intézkedés leírása:

A helyi vállalkozások, őstermelők által
megtermelt vagy előállított termék vagy
szolgáltatás megismertetésére irányuló marketing
fejlesztések támogatása.
Új honlap kialakítására, meglévők fejlesztésére,
arculati elemek kialakítására, nyomtatására,
bemutató
kiadványok,
névjegykártyák,
a
vállalkozás megismertetését segítő marketing
elemek támogatására.

1.3. Támogatási kritériumok:
-

A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési
Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen
felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.

-

Kizárólag marketing kiadás és a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható
kiadások támogathatók.

-

Maximálisan 10 projekt támogatható.

1

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

-

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása valósítható meg.
Kötelező társadalmi felelősségvállalás, amiben a pályázó vállalja, hogy a megvalósítást követő

-

naptári év végéig 1 alkalommal a helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket szolgáló
tevékenységet végez térítésmentesen, mellyel kapcsolatban a felsoroltakból minimum három
indikátort tartalmazó beszámoló dokumentumot nyújt be. Legalább 1 alkalommal megvalósuló
helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás
benyújtását megelőzően meg kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az
utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.
Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás, jelenléti ív.
Közösségi érdekeket szolgáló tevékenység: az ügyfél által megvalósított fejlesztés
eredményéből a helyi társadalom egészének a közös érdekét szolgáló, térítésmentesen
biztosított hozzájárulás, mely a helyi csoportok esélyegyenlőségéhez szükséges önkéntes
anyagi vagy természetbeni támogatáson alapul.
-

1.000.000 FT feletti támogatási összegnél pénzügyi terv és üzleti terv csatolása
kötelező,(5.12.5., 5.12.6)

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:

X Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés

1.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

1.500.000 Ft

1.7.Ügyfélkör:
székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozás, lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személy, őstermelő, egyéni vállalkozó.

1.8.Támogatható települések köre:
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás,
Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr,
Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár(külterülete), Kercseliget, Kisasszond,
Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa,
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Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye,
Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

1.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat (5.12.7)
1.000.000 FT feletti támogatási összegnél pénzügyi terv és üzleti terv csatolása kötelező,(5.12.5.,
5.12.6)
A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok)
Költségvetési összesítő (5.12.8)

1.10 Elszámolható kiadások:
a) marketing kiadások:
aa) hirdetések költségei;
ab) kiadványok, szórólapok, névjegykártyák elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés,
adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);
ac) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
ad) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
ae) weboldal elkészítésének költségei.
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások támogathatók.
c) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati
elem.
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2. számú intézkedés

2.1. HVS intézkedés megnevezése:

Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés
megnevezése:

Termékarcú vállalkozások kialakítása és
korszerűsítése

2.3. HVS intézkedés leírása

Támogatás vehető igénybe az őstermelők, mikroés kisvállalkozások gazdasági fejlesztéseinek
termék előállítás és szolgáltatás fejlesztés
támogatására, a vállalkozások megkezdett vagy
tervezett gazdasági tevékenységéhez szükséges
ingatlanfejlesztésekre,
eszközök,
gépek,
technológiai berendezések beszerzésére.
Helyi termék (HACS területéről származó
alapanyagból vagy HACS területén előállított
termék)
előállításához,
feldolgozásához,
tárolásához,
továbbfejlesztéséhez,
valamint
értékesítéséhez szükséges ingatlanfejlesztésekre,
eszközök, gépek, technológiai berendezések
beszerzésére.
A fejlesztéshez kapcsolódóan kötelezően a
vállalkozás marketing tevékenységére a teljes
projekt összeg minimum 3%-át, de maximum
10%-át
kell
fordítani,
kisléptékű
infrastruktúrafejlesztésre a teljes projekt összeg
maximum 20%-a fordítható.
Az intézkedés keretében támogatható a megújuló
energiaforrásokat felhasználó épületgépészeti
rendszerek, berendezések beszerzése.

2.4. Támogatási kritériumok:
-

A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési
Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen
felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.
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-

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása valósítható meg.

-

1 millió FT feletti támogatási összegnél pénzügyi terv és üzleti terv csatolása
kötelező,(5.12.5., 5.12.6)

-

20 millió Ft feletti támogatási összegnél mikrovállalkozásnak, őstermelőnek, egyéni
vállalkozónak kötelező a jelenlegi átlaglétszám felett plusz 2 fő alkalmazása a fenntartási
időszak végéig,

-

20 millió Ft feletti támogatási összegnél kisvállalkozásnak kötelező a jelenlegi átlaglétszám
felett plusz 5 fő alkalmazása a fenntartási időszak végéig,

-

Eszköz és gépbeszerzésre a maximális támogatási összeg 20.000.000 Ft,
Kötelező társadalmi felelősségvállalás amiben a pályázó vállalja, hogy a megvalósítást követő

-

naptári év végéig minimum 2 alkalommal a helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket
szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, mellyel kapcsolatban minden alkalomhoz
kapcsolódóan

a

felsoroltakból

minimum

három

indikátort

tartalmazó

beszámoló

dokumentumot nyújt be. A 2-ből 1 alkalommal megvalósuló helyi igényeknek megfelelő
közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően meg
kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez
csatolni szükséges.
Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás, jelenléti ív.
Közösségi érdekeket szolgáló tevékenység: az ügyfél által megvalósított fejlesztés
eredményéből a helyi társadalom egészének a közös érdekét szolgáló, térítésmentesen
biztosított hozzájárulás, mely a helyi csoportok esélyegyenlőségéhez szükséges önkéntes
anyagi vagy természetbeni támogatáson alapul.
-

Maximálisan 50 projekt támogatható.

-

Marketing tevékenységre a támogatási összeg minimum 3%-a maximum 10%-a fordítható

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:

X Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés

2.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft
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Maximum támogatási összeg:

35.000.000 Ft

2.7.Ügyfélkör:
székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozás, lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személy, őstermelő, egyéni vállalkozó,

2.8.Támogatható települések köre:
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás,
Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr,
Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár (külterülete), Kercseliget, Kisasszond,
Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa,
Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye,
Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

2.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
-1 millió FT feletti támogatási összegnél Pénzügyi terv (5.12.6.), üzleti terv (5.12.5),
- Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat (5.12.7),
- A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek),
- Építési beruházásnál tervdokumentáció és műszaki leírás a Rendeletnek megfelelően.
- Költségvetési összesítő (5.12.8)
- Nyilatkozat átlaglétszámról (5.12.9)

2.10. Elszámolható kiadások
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;
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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) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
d) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
e) marketing kiadások:
ea) hirdetések költségei;
eb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);
ed) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi
díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ef) weboldal elkészítésének költségei;
f) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem.
g) gépbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő gép, munkagép és kiegészítőik
beszerzése;

7

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

3.Számú intézkedés
3.1. HVS intézkedés megnevezése:

Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport
és
gasztronómiai
helyi
rendezvények
szervezése

3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Térségi turizmus fejlesztése

3.3.HVS intézkedés leírása:

Kulturális
értékmegőrző
támogatására, lebonyolítására,
népszokások, népi mesterségek
helyi értékekre alapozó kulturális,
művészeti, zenei, kézműves
rendezvénysorozatok,
megvalósítására.

rendezvények
valamint a
bemutatására,
lovas, gasztro,
rendezvények,
fesztiválok

Támogatható a kultúra és értékmegőrzés köré
szerveződő
programok
és
rendezvények,
művészeti fesztiválok lebonyolítása, valamint
kapcsolódó marketing tevékenység.
A
rendezvény
helyszíneinek
ideiglenes
infrastrukturális fejlesztése , áram és vízvételi
hely kialakítása, tereprendezés, a rendezvény
színvonalas lebonyolításához szükséges eszközök
beszerzése, előadók, fellépők igénybevételére,
egészségügyi biztosítás, továbbá étkeztetés a
támogatási összeg 20%-ig, de maximum 100 eFtig, terembérlet.

3.4. Támogatási kritériumok:
-

A projekt csak együttműködés keretében valósítható meg.

-

Marketing tevékenység önállóan nem támogatható.

-

Amennyiben a pályázó az önkormányzati szférához tartozik, kötelező az együttműködés a
rendezvény megvalósításában legalább egy hagyományőrző, kulturális vagy művészeti
egyesülettel és amennyiben a pályázó non-profit szervezet vagy egyház kötelező
együttműködési megállapodás a megvalósítási helyén lévő helyi önkormányzattal, amiben
mindkét fél vállalja, hogy aktívan részt vesz a rendezvény szervezésében és
lebonyolításában és ezt indikátorokkal bizonyítja az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásához.
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Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás, jelenléti ív.
-

Non-profit szervezetek esetén előírás, hogy a létesítő okiratukban szerepeljen a fenti
feltételeknek megfelelő tevékenység valamelyike.

-

A Rendeletben előírtak mellett kötelezően csatolandó mellékletek

-

Non-profit szervezetnek legutolsó elfogadott alapszabály másolata

-

Együttműködési megállapodás(ok) (5.12.1)

-

Programterv (5.12.3)

-

A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek) ,

-

Településenként 1 rendezvény támogatható

-

1 rendezvényre maximum 500.000 Ft támogatás igényelhető, kivéve, ha a másik
településsel közösen kerül megrendezésre és az együttműködő másik település
önkormányzata nyilatkozatban lemond a saját településnek a rendezvényre való jogával,
abban az esetben a támogatás maximális összege 1.000.000 Ft.

-

Maximálisan 49 projekt támogatható.

-

Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 20.000.000 Ft.

-

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása valósítható meg.

-

A rendezvényhez kapcsolódóan kötelező marketing tevékenységére a teljes projekt összeg
minimum 3%-át, de maximum 10%-át fordítani.

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:

Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

1.000.000 Ft

3.7. Ügyfélkör:
Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,a HACS területén működő
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy,
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3.8.Támogatható települések köre:
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás,
Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr,
Kaposmérő,

Kaposújlak,

Kaposszerdahely,

Kaposvár(külterülete),

Kercseliget,

Kisasszond,

Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike, Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa,
Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa, Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye,
Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál
3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- Programterv (5.12.3),
- Non-profit szervezetnek létesítő okirat másolata,
- együttműködési megállapodás (5.12.1)
- A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek) ,
- Költségvetési összesítő (5.12.8)
3.10. Elszámolható kiadások:
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;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi
díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
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cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kisértékű tárgyi eszköz;
e) takarítás
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem.

11

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület – LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

4. számú intézkedés
4.1. HVS intézkedés megnevezése:
Falusi szálláshelyek létrehozása, fejlesztése és
szolgáltatás bővítése
4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés
megnevezése:

Térségi turizmus fejlesztése

4.3. HVS intézkedés leírása:

Támogatás vehető igénybe 3 és 2 napraforgós
minősítésnek megfelelő falusi szálláshelyek
kialakítására, fejlesztésére; már meglévő,
szálláshelyhez
kapcsolódó
szolgáltatások
kialakítására,
a
fejlesztéshez
kapcsolódó
kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére, valamint a
beruházást népszerűsítő kiadványok készítésére.
Szálláshelyhez nem kötődő:
agro-, vadász-, erdei-, horgász-, vízi-, bor- és
lovas turizmushoz kapcsolódó szolgáltató
tevékenységhez épület, építmény kialakításához,
bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer
fejlesztéséhez.
A fejlesztéshez kapcsolódóan kötelezően a
vállalkozás marketing tevékenységére a teljes
projekt összeg minimum 3%-át, de maximum
10%-át
kell
fordítani,
kisléptékű
infrastruktúrafejlesztésre a teljes projekt összeg
maximum 20%-a fordítható.
Nem igényelhető támogatás gondnoki lakás,
szolgálati lakás, az ügyfél saját maga által
használt lakrésze, a gondnok vagy az ügyfél által
kizárólagosan használt helyiségek megépítéséhez,
felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe
eszköz, berendezés beszerzéséhez.
Az intézkedés keretében támogatható a megújuló
energiaforrásokat felhasználó épületgépészeti
rendszerek, berendezések beszerzése.
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4.4. Támogatási kritériumok:
-

Marketing tevékenység önállóan nem támogatható.

-

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása valósítható meg.

-

A pályázó köteles nyilatkozni, hogy a pályázatból kialakításra került részt nem használja
magáncélra.

-

A pályázatból felújításra vagy kialakításra került falusi szálláshelynek külön bejárattal kell
rendelkeznie a vendégek számára.

-

Épület felújításra, bővítésre és új vagy meglévő szolgáltatás fejlesztésére a támogatási
összeg maximuma 10.000.000 FT

-

Teljesen új szálláshely (a fejleszteni kívánt hrsz-en eddig még nem működött semmilyen
szálláshely) építésére és létrehozására a maximális támogatási összeg 20.000.000 FT

-

3 millió FT feletti támogatási összegnél pénzügyi terv és üzleti terv csatolása kötelező

-

Marketing tevékenységre a támogatási összeg minimum 3%-a maximum 10%-a fordítható

-

A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési
Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen
felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.
Kötelező társadalmi felelősségvállalás, amiben a pályázó vállalja, hogy a megvalósítást követő

-

naptári év végéig minimum 2 alkalommal a helyi igényeknek megfelelő közösségi érdekeket
szolgáló tevékenységet végez térítésmentesen, mellyel kapcsolatban minden alkalomhoz
kapcsolódóan

a

felsoroltakból

minimum

három

indikátort

tartalmazó

beszámoló

dokumentumot nyújt be. A 2-ből 1 alkalommal megvalósuló helyi igényeknek megfelelő
közösségi érdekeket szolgáló tevékenységet az utolsó elszámolás benyújtását megelőzően meg
kell valósítania és az ezt igazoló választott indikátorokat az utolsó kifizetési kérelemhez
csatolni szükséges.
Indikátorok: fénykép, emlékeztető, filmfelvétel, prospektus, igazolás, jelenléti ív.
Közösségi érdekeket szolgáló tevékenység: az ügyfél által megvalósított fejlesztés
eredményéből a helyi társadalom egészének a közös érdekét szolgáló, térítésmentesen
biztosított hozzájárulás, mely a helyi csoportok esélyegyenlőségéhez szükséges önkéntes
anyagi vagy természetbeni támogatáson alapul.
-

Maximálisan 25 projekt támogatható.
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4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:

X Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés

4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

20.000.000 Ft

4.7.Ügyfélkör:

A HACS tervezési területén működő non-profit szervezetek (amennyiben a fejlesztés, a közhasznú
tevékenységektől eltérő feladat ellátását segíti elő), székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, lakhellyel
rendelkező mikrovállalkozás, egyéni vállalkozó, magánszemély.

4.8.Támogatható települések köre:
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás,
Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr,
Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kercseliget, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Lad, Mike,
Mosdós, Nagybajom, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa,
Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud,
Zselickislak, Zselicszentpál

4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
-

3 millió FT feletti támogatási összegnél Pénzügyi terv (5.12.6.), üzleti terv (5.12.5),

-

Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat (5.12.7)

-

A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek) ,

-

Építési beruházásnál tervdokumentáció és műszaki leírás a Rendeletnek megfelelően.
-

Költségvetési összesítő (5.12.8)

4.10. Elszámolható kiadások:
a) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
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aa) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése;
ab) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó
és egyéb berendezések kiépítése;
ac) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
ad) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése;
ae) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
af) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
ag) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
ah) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és
berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
ai) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
b) 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.;
c) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
d) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
e) marketing kiadások:
ea) hirdetések költségei;
eb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);
ec) weboldal elkészítésének költségei;
f) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem.
g) 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;
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5.számú intézkedés
5.1. HVS intézkedés megnevezése:

Falvak életminőségének javítása

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés
megnevezése:

Vidéki örökség, kulturális és sport értékek
megőrzése

5.3. HVS intézkedés leírása:

Támogatás vehető igénybe olyan kizárólag
együttműködésen
alapuló
költséghatékony
fejlesztésére az alábbiakhoz kapcsolódóan:
1. A civil szervezetek és egyház esetében az
alapszabályban, rögzített tevékenységéhez
kapcsolódó
eszközbeszerzéséhez,
informatikai fejlesztéseikhez (maximum
2.000.000-Ft).
2. A település megjelenésében szereppel
bíró, vagy közösségi célra használt
épületek, épületrészek külső és belső
felújítására,
korszerűsítésére,
új
építmények kialakítására.
3. A település környezetét és megjelenését
javító fásítási, parkosítási, falukép javítási
fejlesztésekre.
4. A települések biztonságosabbá tételéhez
kamerarendszer kialakítására.
5. Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem
fedett játszó, sport és atlétikai pálya,
kerékpáros pálya, gördeszka pálya
kialakítására.
6. Az építési beruházások esetében a
megújuló energiaforrások hasznosítására.

7. Tevékenységhez

kötődő munkagépek
beszerzése
(önkormányzati
kötelező
feladatok ellátásához gép nem szerezhető
be).

Az 1-7 pontban szereplő támogatható célterületek
közül együttesen több is szerepelhet egy
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támogatási kérelemben.
A
fejlesztéshez
kapcsolódóan
kötelezően
marketing tevékenységére a teljes projekt összeg
minimum 3%-át, de maximum 10%-át kell
fordítani.
Kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre a teljes
projekt összeg maximum 20%-a fordítható.

5.4. Támogatási kritériumok:
-

A projekt csak együttműködés keretében valósítható meg:
Amennyiben a pályázó az önkormányzati szférához tartozik, kötelező az együttműködés a
megvalósításban, végrehajtásban legalább egy hagyományőrző, kulturális vagy művészeti
civil szervezettel és amennyiben a pályázó non-profit szervezet vagy egyház kötelező
együttműködési megállapodás a megvalósítási helyén lévő helyi önkormányzattal. (5.12.1)

-

A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési
Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen
felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.

-

Marketing tevékenységre a támogatási összeg minimum 3%-a maximum 10%-a
fordítható.

-

Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 120.000.000 Ft.

-

Településenként maximum 2 kérelem támogatható.

-

Támogatható projektek száma: 50

-

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása valósítható meg.

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:

Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

5.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft
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Maximum támogatási összeg:

8.000.000 Ft
(Eszközbeszerzés esetén maximum 2.000.000 Ft)

5.7.Ügyfélkör:
Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, a HACS területén működő
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy,

5.8.Támogatható települések köre:
Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Bőszénfa, Cserénfa, Csoma, Csököly, Fonó, Gálosfa, Gige, Hajmás,
Hedrehely, Hencse, Jákó, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő,
Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kaposvár(külterülete), Kercseliget, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút,
Lad, Mike, Mosdós, Nagyberki, Orci, Pálmajor, Patca, Patosfa, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa,
Szabadi, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Taszár, Visnye, Zimány, Zselickisfalud,
Zselickislak, Zselicszentpál

5.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Non-profit szervezetnek létesítő okirat másolata,
Együttműködési megállapodás (5.12.1)
Térfigyelő rendszer kiépítése esetén az illetékes rendőri szervvel kötött megállapodás
A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek),
Építési beruházásnál tervdokumentáció és műszaki leírás a Rendeletnek megfelelően.
Költségvetési összesítő (5.12.8)

5.10. Elszámolható kiadások:
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:
c) 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.
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d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem.
g) gépbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő gép, munkagép és kiegészítőik
beszerzése;
h) marketing kiadások:
ha) hirdetések költségei;
hb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);
hc) weboldal elkészítésének költségei;
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6. számú intézkedés
6.1. HVS intézkedés megnevezése:

Városok életminőségének javítása

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés
megnevezése:

Vidéki örökség, kulturális és sport értékek
megőrzése

6.3. HVS intézkedés leírása:

Támogatás vehető igénybe olyan kizárólag
együttműködésen
alapuló
költséghatékony
fejlesztésére az alábbiakhoz kapcsolódóan:
1. A civil szervezetek és egyház esetében az
alapszabályban, rögzített tevékenységéhez
kapcsolódó
eszközbeszerzéséhez,
informatikai fejlesztéseikhez (maximum
2.000.000-Ft).
2. A település megjelenésében szereppel
bíró, vagy közösségi célra használt
épületek, épületrészek külső és belső
felújítására,
korszerűsítésére,
új
építmények kialakítására.
3. A település környezetét és megjelenését
javító fásítási, parkosítási, falukép javítási
fejlesztésekre.
4. A települések biztonságosabbá tételéhez
kamerarendszer kialakítására.
5. Kül- és beltéri, közcélú feladatokat ellátó,
játszó, sport és atlétikai pálya, kerékpáros
pálya, gördeszka pálya kialakítására.
6. Az építési beruházások esetében a
megújuló energiaforrások hasznosítására.

7. Tevékenységhez

kötődő munkagépek
beszerzése
(önkormányzati
kötelező
feladatok ellátásához gép nem szerezhető
be).

Az 1-7 pontban szereplő támogatható célterületek
közül együttesen több is szerepelhet egy
támogatási kérelemben.
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A
fejlesztéshez
kapcsolódóan
kötelezően
marketing tevékenységére a teljes projekt összeg
minimum 3%-át, de maximum 10%-át kell
fordítani.
Kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre a teljes
projekt összeg maximum 20%-a fordítható.

a. Támogatási kritériumok:
-

A projekt csak együttműködés keretében valósítható meg:
Amennyiben a pályázó az önkormányzati szférához tartozik, kötelező az együttműködés a
megvalósításban, végrehajtásban legalább egy hagyományőrző, kulturális vagy művészeti
civil szervezettel és amennyiben a pályázó non-profit szervezet vagy egyház kötelező
együttműködési megállapodás a megvalósítási helyén lévő helyi önkormányzattal. (5.12.1)

-

A támogatás során megvalósuló fejlesztés bemutatása a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési
Egyesület hivatalos honlapján az utolsó Kifizetési kérelem beadását megelőzően, mely a
fejlesztésről szóközök nélkül legalább 2500 karakter hosszúságú szöveges leírást és 10
fényképet tartalmaz. Az összefoglaló dokumentáció megjelenéséről készített print screen
felvételt az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges.

-

Marketing tevékenységre a támogatási összeg minimum 3%-a maximum 10%-a
fordítható.

-

Intézkedésre allokálható maximális keret összeg: 20.000.000 Ft.

-

Támogatható projektek száma: 10

-

Településenként maximum 10.000.000 Ft ítélhető meg.

-

Kizárólag költséghatékony projektek támogatása valósítható meg.

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:

Vállalkozásfejlesztés
X Közösségi célú fejlesztés

6.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

10.000.000 Ft
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(Eszközbeszerzés esetén maximum 2.000.000 Ft)

6.7.Ügyfélkör:
Székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, a HACS területén működő
önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, egyházi jogi személy,

6.8.Támogatható települések köre:
Kadarkút, Nagybajom

6.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Non-profit szervezetnek létesítő okirat másolata,
Együttműködési megállapodás (5.12.1)
Térfigyelő rendszer kiépítése esetén az illetékes rendőri szervvel kötött megállapodás
A Rendelet által előírt formában és tartalommal árajánlat(ok), költségvetés(ek),
Építési beruházásnál tervdokumentáció és műszaki leírás a Rendeletnek megfelelően.
Költségvetési összesítő (5.12.8)

6.10. Elszámolható kiadások:
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:
c) 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.
d) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
f) arculati elemek: A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleményének
mellékleteként közétett Arculati Kézikönyv alapján elkészített, kötelezően feltüntetendő arculati elem.
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g) gépbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő gép, munkagép és kiegészítőik
beszerzése;
h) marketing kiadások:
ha) hirdetések költségei;
hb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);
hc) weboldal elkészítésének költségei;
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5.9. Összesítő adatlap

LEADER HACS neve: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület
HVS címe: Az elérhető jövő fejlesztése
Fő célkitűzések megnevezése (a sorok bővíthetőek):
1) Termékarcú vállalkozások kialakítása és korszerűsítése
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése

1.1. Helyi marketing fejlesztése (1. intézkedés)

1.2.) Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése (2. intézkedés)
2.) Térségi turizmus fejlesztése
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése
2.1.) Hagyományőrző vagy teremtő kulturális, sport és gasztronómiai helyi rendezvények szervezése (3.
intézkedés)
2.2.) Falusi szálláshelyek létrehozása, fejlesztése és szolgáltatás bővítése (4. intézkedés)

3.) Vidéki örökség, kulturális és sport értékek megőrzése
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése
3.1.) Falvak életminőségének javítása (5. intézkedés)
3.2.) Városok életminőségének javítása (6. intézkedés)
Gazdaságfejlesztésre allokált forrás:

238.113.262 forint

Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás:

160.000.000 forint

_________________________

_________________________

LEADER HACS elnök aláírása

Munkaszervezet vezető aláírása
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