Célterület jogcím: Közösségi célú fejlesztés
UMVP intézkedés azonosító: Életminőség/diverzifikáció
Célterület megnevezése: "Vércse kincse" értékek megőrzése, bemutathatósága
Keretösszeg (HUF): 100 000 000
Minimális támogatási összeg (HUF): 100 000
Maximális támogatási összeg (HUF): 3 750 000
Célterület komplex?: igen
Célterület kisértékű?: nem
Intenzitások
Kérelmező típusa
Egyházi jogi személy

Intenzitások - Nem LHH vagy vegyes településen
(%)
100

Non-profit szervezetek

100

Önkormányzat, önkormányzati társulás

100

Fogalom magyarázat
Vércse kincsei: a Vértes-Gerecse térségében még fellelhető hagyományok, máig is fennmaradt, vagy
felelevenítésre szoruló szokások, események, gasztronómiai különlegességek, tájjellegű programok, a
településre jellemző történelmi, művészeti értékek.
Vércse Kincse sarok: olyan bemutatóhely, ahol bárki szervezett keretek között megtekintheti,
megismerheti a Vértes-Gerecse kulturális, történelmi, művészeti, gasztronómiai kincseit, valamint a
helyi termékeket. Hagyományőrző csoport: a projekt által érintett, feltárt hagyományt, szokást,
művészeti, néprajzi, történelmi emléket szervezett formában bemutató csoport, egyesület.
Alkotóközpont: művészeknek (festő, faragó, szobrász, fotó) és különböző kapcsolódó kulturális
eseményeknek, kiállításoknak szabadtéren vagy épületben helyet biztosító kulturális- és művészeti
központ. Vércse Klub: a Vértes-Gerecse akciócsoport területén megvalósuló rendszeres tematikus
programokkal, rendezvényekkel működő helyszín, ahol a településen élők rendszeresen
találkozhatnak, érdeklődési körüknek és önszervező képességüknek megfelelően, folyamatos
megújulást és térségi együttműködést biztosítva.
Támogatás vehető igénybe
Olyan építési és/vagy eszközbeszerzési beruházásokra vehető igénybe támogatás, amelyek lehetővé
teszik a Vércse kincsei megőrzését, előállítását, bemutatását, értékesítését, valamint a hozzájuk
kapcsolódó képzések, táborok lebonyolítását az alábbi altémák szerint:
a) A kulturális és történelmi értékek megőrzésének céljából épület kialakítására, fejlesztésére. Olyan
gyűjtemények kialakításához eszközbeszerzés, mely mind turisztikai szempontból és mind helyi
identitástudat megőrzés szempontjából a településen élők számára hagyománnyal és jelentőséggel
bír. Néprajzi és helyi speciális kultúrtörténeti gyűjtemények kialakításához, fejlesztéséhez, melyekben
a helyi értékek bemutatása mellett a kézműves mesterségeket interaktív formában kipróbálhatják az
érdeklődők. Vércse Kincse sarok kialakítása. Használaton kívüli öreg temetők, sírkertek rendezése,
építmények (pl.: hidak, tűztornyok, kálváriák, kápolnák, kőkeresztek) felújítása.
b) A Vértes-Gerecse akciócsoport területén működő művészeti és kulturális csoportoknak
alkotóközpont létrehozására, meglévők fejlesztése, amely egyszerre funkcionál alkotóbázisként,
kiállítótérként és rendezvényközpontként is. Az alkotótáborok infrastrukturális feltételeinek
megteremtéséhez. Műhely és kiállítótér kialakítása, valamint a szabadtéri táborok megtartásának
alapvető feltételeinek kialakítása, tereprendezés, parkosítás.

c) A Vértes-Gerecse akciócsoport területén Vércse Klubok kialakítása mellett, a kulturális,
közösségépítő, művészeti klubok, egyesületek szervezésének és működési feltételeik támogatása.
Cél a közösségek erősítése és együttműködésük fejlesztése.
d) Az alapjogcímhez tartozó (a-c pontokban felsorolt) fejlesztésekhez kapcsolódó táborok,
rendezvények lebonyolításának támogatása.
e) "Vércse" Kulturális, történelmi, művészeti értékeket bemutató Vércse hírek, magazinok (tv, rádió
műsorok, webfilmek) elkészítésének támogatása.
Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek:
Alanyi:
b) altéma: A fejlesztés csak együttműködés keretében támogatható.
c) altéma: Az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező, beruházási támogatási
határozattal is rendelkező ingatlanon megvalósuló fejlesztésre nem vehető igénybe támogatás jelen
célterületre.
Tárgyi: önállóan nem támogatható a d) altéma.
b) Rekultiválatlan, már nem működő bányaterületen vagy külterületen csak tereprendezés, parkosítás,
valamint kisléptékű infrastruktúra közül: bb), bd), bf), bg) támogatható.
c) altéma esetében: Épület külső felújítása csak abban az esetben támogatható, ha az épület
egészében működik a LEADER Klub.
d) altéma esetében a maximális támogatható összeg 500 000 Ft.
e) altéma esetében a térségről legalább 2 heti rendszerességgel, 20 perces magazinműsor
elkészítése támogatott, amelyet átad az erre alkalmas digitális formátumban a Vértes-Gerecse HACS
számára a támogatási határozat kézhezvételétől számított egy évben.
Jogkövetkezmények: nincs
Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. A Vértes-Gerecse Közösség
jelen célterülethez készített, a pályázó által kitöltött projekt-leíró dokumentuma. Együttműködési
megállapodás.
Számszerűsíthető eredmények:
14 településen tájházakat, múzeumokat újítanak fel, 2 településen régi temetőt alakítanak át sírkertté.
4 településen hoznak létre Alkotóközpontot vagy LEADER Klub-ot. 3 rendezvény kapcsolódik a
fejlesztésekhez. 30 televízió vagy rádióműsor vagy webfilm készül el a térségről.
Település adatok: minden település
Elszámolható kiadások
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és
egyéb berendezések kiépítése
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések
kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából)
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése)
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei
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:
d) 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.

e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások
g) marketing kiadások:
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek)
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei)
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség,
j) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).
ga) hirdetések költségei
Speciális elszámolható kiadás megnevezése
előadói tiszteletdíjak
restaurálás
médiaanyag elkészítésének költségei
kapcsolattartás költségei
kiállítások részvételi költségei
Célterület pontozási szempontok

A települések együttműködése
A fejlesztés komplexitása
A fejlesztés eredményének propagálása, a fejlesztéshez a
pályázó környezetében működő más szervezetek
hozzáférhetőségének módja és mértéke
A fejlesztést szférák közötti együttműködéssel valósítja
meg (civil, vállalkozói, önkormányzat).

Célcsoportok (gyerek, fiatal, felnőtt, idős korosztály,
fogyatékkal élők).
A pályázó szakmai tapasztala

együttműködési
20 megállapodás
15 pályázat
projekt-leíró
10 dokumentum
együttműködési
20 megállapodás
projekt-leíró
dokumentumban
tényszerű, számszerű,
objektívan
megfogalmazott adatok
20 alapján
projekt-leíró
15 dokumentum

Célterület részpontszámok

HPME pontozási szempont
A települések együttműködése
A települések együttműködése
A települések együttműködése
A fejlesztés komplexitása
A fejlesztés komplexitása
A fejlesztés komplexitása
A fejlesztés eredményének
propagálása, a fejlesztéshez a
pályázó környezetében működő
más szervezetek
hozzáférhetőségének módja és
mértéke
A fejlesztés eredményének

Részpontszám max
Részpontszám megnevezése
pontszáma
A fejlesztés legalább 5 vagy annál több
település összefogásával valósul meg.
A fejlesztés 2-4 vagy annál több
település összefogásával valósul meg.
Csak 1 települést érint a fejlesztés.
A fejlesztés 3, vagy annál több altémát
foglal magában.
A fejlesztés 2 altémát foglal magában.
A fejlesztés csak 1 altémát foglal
magában.
A projekt lezárásakor, illetve azt
követően a fejlesztés eredménye
széles körben elérhető: a hét legalább
5 napján nyitva tartó bemutató tér, klub,
bárki számára elérhető publikáció.
Korlátozott az elérhetőség.
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propagálása, a fejlesztéshez a
pályázó környezetében működő
más szervezetek
hozzáférhetőségének módja és
mértéke
A fejlesztés eredményének
propagálása, a fejlesztéshez a
pályázó környezetében működő
más szervezetek
hozzáférhetőségének módja és
mértéke
A fejlesztést szférák közötti
együttműködéssel valósítja meg
(civil, vállalkozói, önkormányzat).
A fejlesztést szférák közötti
együttműködéssel valósítja meg
(civil, vállalkozói, önkormányzat).
A fejlesztést szférák közötti
együttműködéssel valósítja meg
(civil, vállalkozói, önkormányzat).
Célcsoportok (gyerek, fiatal,
felnőtt, idős korosztály,
fogyatékkal élők).
Célcsoportok (gyerek, fiatal,
felnőtt, idős korosztály,
fogyatékkal élők).
Célcsoportok (gyerek, fiatal,
felnőtt, idős korosztály,
fogyatékkal élők).

A pályázó szakmai tapasztala

A pályázó szakmai tapasztala
A pályázó szakmai tapasztala

Nincs biztosítva a fejlesztés
bemutatása, elérhetősége.

0

3 szféra együttműködésével valósul
meg a fejlesztés.

20

Egy másik szféra képviselőjével köt
együttműködési megállapodást.

10

Csak szférán belüli partnerekkel köt
együttműködést.
A megvalósításba és a fenntartásba
legalább 3 célcsoportot bevon, melyből
az egyik a fiatal korosztály és/vagy a
fogyatékkal élők.
A megvalósításba és a fenntartásba
legalább 2 célcsoportot bevon, melyből
az egyik a fiatal korosztály és/vagy a
fogyatékkal élők.
Csak 1 célcsoportot von be vagy nem
vonja be a fiatal korosztályt a
megvalósításba és a fenntartásba.
A pályázó a pályázat benyújtását
megelőző öt évben részt vett EU-s vagy
hazai támogatásból megvalósított
fejlesztésben projektgazdaként.
A pályázó a pályázat benyújtását
megelőző öt évben részt vett EU-s vagy
hazai támogatásból megvalósított
fejlesztésben partner szervezetként.
Nem vett részt.
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