
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 798
Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Rendezvény, rendezvénysorozatok szervezése

I. Fogalom magyarázat

Helyi hagyományok: a Zselici Lámpások HACS területén (térség), településein évente ismétlődő kulturális események. A térségre jellemző népi
hagyományok megőrzésére szolgáló, azokat bemutató rendezvények.

II. Támogatás vehető igénybe

Rendezvény, rendezvénysorozat szervezésére a Zselici Lámpások HACS területén fellelhető kedvező táji, természeti adottságok és kulturális
értékek kihasználásával, illetve a helyi hagyományok felelevenítésével. A rendezvényhez szükséges tárgyi feltételek megteremtésére a
programok magas színvonalú lebonyolítása érdekében. 

III. Támogatható tevékenységek

Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, marketing.

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 500 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházak 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 126 970 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 25 234 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-



VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

;
Kaposhomok ; Kaposkeresztúr ;

VIII. 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 termékbemutató 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;
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
bd) kiállítások részvételi költségei;
bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma Pályázó nyilatkozata alapján. 10
Partnerség Együttműködési megállapodás alapján. 10
A rendezvény hatóköre Pályázat alapján. 5
A projekt rendezvénysorozat része vagy önálló
rendezvény?

Pályázó nyilatkozata, rendezvénysorozat-terv alapján. 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 2500 fő feletti 6
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 1001-2500 fő közötti 8
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 1000 fő alatti 10
Partnerség A beruházás szakmai összefogással valósul meg 10
Partnerség A beruházás szakmai összefogás nélkül valósul meg 0
A rendezvény hatóköre 1 Település rendezi  3
A rendezvény hatóköre 2 vagy annál több település összefogásával 5
A projekt rendezvénysorozat része vagy önálló
rendezvény?

Igen 10

A projekt rendezvénysorozat része vagy önálló
rendezvény?

Nem 5



X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás, nyilatkozat, rendezvénysorozat-terv.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 958
Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Információs adatbanki rendszer létrehozása és kezelése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Egy egységes, mindenre kiterjedő - települések, közszféra, civil szféra és a gazdasági szféra, turisztikai információk, attrakciók adatait gyűjtő,
rendszerező, tároló - térségi adatbank felállítására, karbantartására, naprakésszé tételére, kezelésére. Termékinformációs rendszer felállítására,
egy átfogó, komplex internetes adatbanki oldal felállítására.

III. Támogatható tevékenységek

Adatbank létrehozása, működtetési feltételeinek megteremtése, a fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, on-line adatbanki felület, az
adatbank működtetését szolgáló szoftverfejlesztés, kapcsolódó marketingtevékenység. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 42 323 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 8 411 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 42 323 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 8 411 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Kaposgyarmat ; Rinyakovácsi ; Zselicszentpál ;



Zselickislak ; Zselickisfalud ; Zimány ; Visnye ; Taszár ; Lad ; Kőkút ; Kiskorpád ; Kisasszond ; Kercseliget ; Kadarkút ; Jákó ; Hencse
;

Kaposfő ; Gálosfa ; Hedrehely ; Hajmás ; Gige ; Fonó ; Csököly ; Csoma ; Cserénfa ; Bőszénfa ; Böhönye ; Baté ; Bárdudvarnok ;
Szentbalázs ; Szenna ; Szabadi ; Simonfa ; Sántos ; Patosfa ; Patca ; Pálmajor ; Orci ; Nagyberki ; Nagybajom ; Mosdós ; Mike ;
Szilvásszentmárton ; Kaposszerdahely ; Kaposvár ; Kaposújlak ; Kaposmérő ; Kaposhomok ; Kaposkeresztúr ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi 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 költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gd) kiállítások részvételi költségei;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Partnerség Együttműködési megállapodás alapján, amely

tartalmazza az együttműködés tárgyát.
10

Beruházásnak helyt adó település lélekszáma Pályázó nyilatkozata alapján. 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Partnerség A beruházás szakmai összefogással valósul meg 10
Partnerség A beruházás szakmai összefogás nélkül valósul meg 0
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 1001-2500 fő közötti 8
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 1000 fő alatti 10
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 2500 fő feletti 6

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás, nyilatkozat. 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 007 730
Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kulturális értékek megőrzése, kulturális, kézműves hagyományok, népi kismesterségek ápolása

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

A kulturális és kézműves hagyományok, népi kismesterségek által képviselt, kihalóban lévő értékek megőrzésére, ezen értékeknek védelmére,
gondozására, a hagyományos kézműves és iparos szakmáknak fennmaradására. A különböző nemzetiségi kultúrák hagyományainak,
mesterségeinek bemutathatóságának elősegítésére. Bemutató eszközök vásárlása. Régi eszközök felújítására.

III. Támogatható tevékenységek

Bemutató eszközök, tradícionális eszközök vásárlása, felújítása. Hagyományos tevékenység, hagyományőrző csoportok által képviselt népi
kultúra bemutatását szolgáló eszközbeszerzések, kiadványkészítés, marketing. 

IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 4 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 5 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100
Egyházak 100 100
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 95 227 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 18 925 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

-

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

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

;
Kaposhomok ; Kaposkeresztúr ;

VIII. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma Pályázó nyilatkozata alapján. 10
Partnerség Együttműködési megállapodás alapján. 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 2500 fő feletti 6
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 1001-2500 fő közötti 8
Beruházásnak helyt adó település lélekszáma 1000 fő alatti 10
Partnerség A beruházás szakmai összefogással valósul meg 10
Partnerség A beruházás szakmai összefogás nélkül valósul meg 0

X. Jogkövetkezmények

-

XI. Csatolandó mellékletek

Együttműködési megállapodás, nyilatkozat.


