Célterület jogcím: Tervek és tanulmányok
UMVP intézkedés azonosító: Életminőség/diverzifikáció
Célterület megnevezése: Vércse tanulmányok - fenntarthatóság, önellátás és térségi összefogás
Keretösszeg (HUF): 20 000 000
Minimális támogatási összeg (HUF): 50 000
Maximális támogatási összeg (HUF): 1 000 000
Célterület komplex?: nem
Célterület kisértékű?: nem
Intenzitások
Kérelmező típusa
Egyházi jogi személy

Intenzitások - Nem LHH vagy vegyes településen
(%)
80

Non-profit szervezetek

80

Önkormányzat, önkormányzati társulás

80

Fogalom magyarázat
nincs
Támogatás vehető igénybe
Olyan tematikus tanulmányok készítésére, melyek közvetve, vagy közvetlenül hasznosíthatók és
hasznosításuk során megtakarítást, vagy bevételt indukálnak, illetve erősítik a térségi kohéziót. A
tanulmányok egy sor olyan kérdésre ad választ, mely kérdések a közösség alapvető céljaival
egyezően térségi hatással rendelkezik. Ezen célok: helyi termékekre, fogyasztói magatartásra,
szokásokra, hagyományokra, adottságokra, szakmakultúrára, kultúrára, környezeti adottságokra,
környezettudatosságra, energiafogyasztási és hulladékkezelési feladatokra, a népesség megtartó
képességre, a megélhetésre és a fejlesztési célokra irányulhatnak.
Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek:
tárgyi feltételek: A pályázó az elkészült tanulmányt, valamint az azt alátámasztó adatokat a VértesGerecse akciócsoport számára rendelkezésre bocsátja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt, a
térségi szintű fejlesztések előkészítése érdekében.
Jogkövetkezmények:
nincs
Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Projekt leíró dokumentum a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által rendszeresített formanyomtatványon.
Szándéknyilatkozat, hogy az elkészült tanulmányt, valamint az azt alátámasztó adatokat a VértesGerecse akciócsoport számára rendelkezésre bocsátja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt,
térségi szintű fejlesztések előkészítése érdekében.

Számszerűsíthető eredmények:
15 terv/tanulmány készül el. 11 szándéknyilatkozat a megújuló E programhoz.
Település adatok: minden település
Elszámolható kiadások
a) szükségletfelmérések, tervek, tanulmányok, előkészítő tanulmányok
ba) 74.14.13.0 Marketing célú üzletviteli tanácsadás
bb) 74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
bc) 74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás
bd) 74.14.16.0 PR célú üzletviteli tanácsadás
be) 74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás
bf) 74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás
bg) 74.20.2 Építészeti szolgáltatás
bh) 74.20.4 Integrált mérnöki szolgáltatás
bi) 74.20.6 Építési projekt vezetése
bj) 74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai,
távközlési szakmai tervezés, szakértés
d arculati elemek (ÚMVP és EU logó).
b) a Vhr. 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott a Vhr 3. számú mellékletében szereplő
elszámolható kiadások az ott meghatározott mértékig. Kivétel az alábbi költségek:
Speciális elszámolható kiadás megnevezése
adatbázis-használati jog költségei
Célterület pontozási szempontok

HPME pontozási szempont
A Vértes-Gerecse akciócsoport több településén is
van igény az azonos tematikájú tanulmány
elkészítésére
Megvalósíthatóság
Alkalmazhatóság
A fejlesztést együttműködés keretében kívánja
megvalósítani és ezt a három szféra
együttműködésével valósítja meg (civil, vállalkozói,
önkormányzat)
A pályázó EU és/vagy hazai pályázati fejlesztési
projekt tapasztalattal rendelkezik

HPME
pontozási
szempont
maximum
pontszám Értékelés/ellenőrzés módja
projekt-leíró dokumentum és
20 szándéknyilatkozatok
20 projekt-leíró dokumentum
20 projekt-leíró dokumentum
Együttműködési megállapodás a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség által rendszeresített
20 formanyomtatványon
20 Igazoló dokumentum

Célterület részpontszámok
A Vértes-Gerecse akciócsoport több
településén is van igény az azonos
tematikájú tanulmány elkészítésére
A Vértes-Gerecse akciócsoport több
településén is van igény az azonos
tematikájú tanulmány elkészítésére
A Vértes-Gerecse akciócsoport több
településén is van igény az azonos
tematikájú tanulmány elkészítésére

Legalább 10 településen van igény és
szándéknyilatkozat.

20

5-9 településen van igény és szándéknyilatkozat.

10

Ötnél kevesebb településen van igény és
szándéknyilatkozat.

0

A tanulmány elkészülése után várhatóan 1 éven belül
megkezdődhet a megvalósulás

20

A tanulmány elkészülése után várhatóan 1 éven túl, de
2 éven belül között megkezdődhet a megvalósulás

10

A tanulmány elkészülését követően várhatóan 2 év után
valósítja meg a célokat

0

Megvalósíthatóság

Megvalósíthatóság

Megvalósíthatóság
További források bevonását segíti elő és
megtakarításokat eredményez

20

Megtakarításokat eredményez

10

Alkalmazhatóság
Alkalmazhatóság
Fentiek közül egyikhez sem járul hozzá
Alkalmazhatóság
A fejlesztést együttműködés keretében
kívánja megvalósítani és ezt a három
szféra együttműködésével valósítja meg
(civil, vállalkozói, önkormányzat)
A fejlesztést együttműködés keretében
kívánja megvalósítani és ezt a három
szféra együttműködésével valósítja meg
(civil, vállalkozói, önkormányzat)
A fejlesztést együttműködés keretében
kívánja megvalósítani és ezt a három
szféra együttműködésével valósítja meg
(civil, vállalkozói, önkormányzat)
A pályázó EU és/vagy hazai pályázati
fejlesztési projekt tapasztalattal
rendelkezik
A pályázó EU és/vagy hazai pályázati
fejlesztési projekt tapasztalattal
rendelkezik
A pályázó EU és/vagy hazai pályázati
fejlesztési projekt tapasztalattal
rendelkezik

0

3 szféra együttműködésével valósul meg a fejlesztés

20

egy másik szféra képviselőjével köt együttműködési
megállapodást

10

csak szférán belüli partnerekkel köt együttműködést

0

A pályázó maga bonyolított le fejlesztési projektet

20

A pályázó együttműködő partnerként vett részt
fejlesztési projekt lebonyolításában

10

Nincs tapasztalata

0

