Célterület jogcím: Térségen belüli együttműködés
UMVP intézkedés azonosító: Életminőség/diverzifikáció
Célterület megnevezése: Vércse táborok
Keretösszeg (HUF): 30 676 469
Minimális támogatási összeg (HUF): 100 000
Maximális támogatási összeg (HUF): 1 700 000
Célterület komplex?: nem
Célterület kisértékű?: nem
Intenzitások
Kérelmező típusa
Egyházi jogi személy
Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Mikro-kis-közép vállalkozás

Intenzitások - Nem LHH vagy vegyes településen
(%)
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Fogalom magyarázat
Vércse tábor: a Vértes-Gerecse Közösség területén megvalósuló nyári bentlakásos foglalkoztató
táborok, a gyermek és ifjúsági korosztály (6-25 év) részére. Alternatív napközi: szakkör jellegű nyári
nem bentlakásos táborok, napközbeni idő tartalmas, hasznos, ismeretekben gazdag eltöltése a
gyermek és ifjúsági korosztály (6-25 év) részére.
Támogatás vehető igénybe
Az Alternatív Napközik, Vércse táborok és ifjúságvédelmi, ifjúságnevelési programok megszervezése
és lebonyolítása. A térségi iskolák tanulói részére, tanórán kívüli programok, szakkörök fejlesztése,
támogatás a helyi civil szervezetek és helyi vállalkozók bevonásával a kompetencia fejlesztés
érdekében. Ifjúságvédelmi, ifjúságnevelési programok támogatása: az önálló élethez szükséges
kompetenciáik fejlesztése, a kulturális fogyasztás színvonalának emelése, ifjúsági korosztályok és
közösségeik érvényesülésének elősegítése,társadalmi és egyéni felelősségének ,tudatosságának
fejlesztése.
Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek:
alanyi: Azon nyertes ügyfelek, akik 2010-ben már megvalósítottak Vércse-tábort, nem igényelhetnek
támogatást. tárgyi: Legalább öt napos tábor támogatott. Legalább három hét időtartamú, hétfőtől
péntekig tartó foglalkozások támogathatóak az alternatív napközi esetében. A pályázó rendelkezzen a
tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel legkésőbb a projekt elindításáig.
Jogkövetkezmények:
nincs
Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Projekt leíró dokumentum a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által rendszeresített formanyomtatványon.
Számszerűsíthető eredmények:
18 db tábor/alternatív napközi kerül megrendezésre.
Település adatok: minden település
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 termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag)
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás
af) a köz- és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének költsége
ag) étel -, italfogyasztás
b) oktatás, képzés költségei:
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján,
valamennyi járulékával együtt
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése,
fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség)
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség
bd) terembérlet
be) meghívók
bf) eszközbérlés
bg) vizsgával kapcsolatos díjak
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében
megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti)
cc) szerkesztés költségei
cd) terjesztés költségei
ce) nyomdai költségek
cf) fotó és grafikai költségek
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei
dd) promóciók költségei
de) honlap készítés költsége
df) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei)
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi)
eb) kommunikációs költség
ec) szállás költsége
ed) étkezés
ee) napidíj
f) infrastruktúra-fejlesztés:
fa) tereprendezés
fb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése
h) arculati elemek (ÚMVP és EU logó)

Speciális elszámolható kiadás megnevezése
élelmiszer alapanyag költségek
Célterület pontozási szempontok
HPME pontozási
szempont
maximum
pontszám

HPME pontozási szempont
A pályázó igazolja, hogy az általa szervezett program
megszervezésében már van tapasztalata
A települések összefogásával valósulnak meg a
programok
A pályázó székhelye a Vértes-Gerecse Közösség
területén található
A program minősége, kidolgozottsága
A szektorok közti (civil - közigazgatási - vállalkozói)
együttműködés

Értékelés/ellenőrzés
módja
projekt-leíró
dokumentum és
20 referencia
Együttműködési
20 megállapodás
20 Igazoló dokumentum
projekt-leíró
25 dokumentum
Együttműködési
15 megállapodás

Célterület részpontszámok

HPME pontozási szempont
A pályázó igazolja, hogy az általa
szervezett program megszervezésében már
van tapasztalata
A pályázó igazolja, hogy az általa
szervezett program megszervezésében már
van tapasztalata
A pályázó igazolja, hogy az általa
szervezett program megszervezésében már
van tapasztalata

A települések összefogásával valósulnak
meg a programok
A települések összefogásával valósulnak
meg a programok

A települések összefogásával valósulnak
meg a programok
A pályázó székhelye a Vértes-Gerecse
Közösség területén található
A pályázó székhelye a Vértes-Gerecse
Közösség területén található

A program minősége, kidolgozottsága

A program minősége, kidolgozottsága

Részpontszám megnevezése

Részpontszám max
pontszáma

A pályázathoz legalább 4
referenciát csatol

20

A pályázathoz 2-3 referenciát
csatol

10

A pályázathoz egy referenciát
csatolt, vagy nem csatolt
A pályázathoz legalább 3
településsel kötött
együttműködési megállapodást
csatolt
A pályázathoz 2 településsel
kötött együttműködési
megállapodást csatolt
A pályázathoz egy településsel
kötött, vagy településen belüli
együttműködési megállapodást
csatolt
Igen
Nem
A program részletesen
kidolgozott, a projekt-leíró
dokumentumban szereplő
valamennyi kérdésre válaszolt.
A program kidolgozottsága nem
megfelelő, nem minden kérdésre
válaszolt.
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A szektorok közti (civil - közigazgatási vállalkozói) együttműködés
A szektorok közti (civil - közigazgatási vállalkozói) együttműködés
A szektorok közti (civil - közigazgatási vállalkozói) együttműködés

Háromoldalú partnerség
érvényesülése
Együttműködés egy másik
szektorral
Együttműködés szektoron belül

15
10
0

