Célterület jogcím: Közösségi célú fejlesztés
UMVP intézkedés azonosító: Életminőség/diverzifikáció
Célterület megnevezése: Szabadtéri közösségi terek, rendezvény helyszínek kialakítása, fejlesztése
Keretösszeg (HUF): 65 000 000
Minimális támogatási összeg (HUF): 300 000
Maximális támogatási összeg (HUF): 5 000 000
Célterület komplex?: nem
Célterület kisértékű?: nem
Intenzitások
Kérelmező típusa

Intenzitások - Nem LHH vagy vegyes településen
(%)

Egyházi jogi személy

100

Non-profit szervezetek

100

Önkormányzat, önkormányzati társulás

100

Fogalom magyarázat
Vértes-Gerecse rendezvény: a kötelező fenntartási időszakban egy alkalommal megrendezésre
kerülő, a Vértes-Gerecse Közösség legalább 5 településének bevonásával megvalósuló rendezvény.
Támogatás vehető igénybe
Közösségi célú szabadidős- és/vagy sportlétesítmények, erdei tornapályák kialakítása, fejlesztése,
hogy alkalmassá váljanak szervezett események lebonyolítására, a Vértes-Gerecse Közösség
rendezvényeinek befogadására is.
Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek:
A fejlesztés kizárólag együttműködésben valósulhat meg. A pályázó vállalja, hogy fenntartási
időszakban Vértes-Gerecse rendezvényt bonyolít le.
Jogkövetkezmények:
Amennyiben a vállalt rendezvényszám nem teljesül akkor a kifizetett támogatási összeg 5%
visszafizetésére kötelezett vállalt rendezvényenként.
Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Együttműködési megállapodás a
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által rendszeresített formanyomtatványon. Projekt leíró
dokumentum a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség által rendszeresített formanyomtatványon.
Számszerűsíthető eredmények:
13 településen alakítanak ki/fejlesztenek szabadtéri közösségi tereket.
Település adatok: minden település

Elszámolható kiadások
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 és berendezések
kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából)
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása
ga) hirdetések költségei
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).
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
Célterület pontozási szempontok

HPME pontozási szempont
A 2011. évi HVS felülvizsgálat időszakában a
célterülethez illeszkedő projekt-ötlet érkezett be a pályázó
részéről
A fenntartási időszakban vállalt Vértes-Gerecse
rendezvények száma
Szférákkal való együttműködés (civil, vállalkozói,
önkormányzat)

HPME pontozási
szempont maximum
pontszám

A beruházás akadálymentesítésére is sor kerül
A közösségi helyszín felhasználásának módjai (sport és
egyéb cél)

Értékelés/ellenőrzés
módja
HACS által kiadott
20 igazolás
Projekt leíró
20 dokumentum
Együttműködési
20 megállapodás
tervdokumentáció
20 és műszaki leírás
projekt-leíró
20 dokumentum

Célterület részpontszámok

HPME pontozási szempont
A 2011. évi HVS felülvizsgálat időszakában

Részpontszám megnevezése
nem

Részpontszám
max pontszáma
0

a célterülethez illeszkedő projekt-ötlet
érkezett be a pályázó részéről
A 2011. évi HVS felülvizsgálat időszakában
a célterülethez illeszkedő projekt-ötlet
érkezett be a pályázó részéről
A fenntartási időszakban vállalt VértesGerecse rendezvények száma
A fenntartási időszakban vállalt VértesGerecse rendezvények száma
A fenntartási időszakban vállalt VértesGerecse rendezvények száma
A fenntartási időszakban vállalt VértesGerecse rendezvények száma
Szférákkal való együttműködés (civil,
vállalkozói, önkormányzat)
Szférákkal való együttműködés (civil,
vállalkozói, önkormányzat)
Szférákkal való együttműködés (civil,
vállalkozói, önkormányzat)

A beruházás akadálymentesítésére is sor
kerül
A beruházás akadálymentesítésére is sor
kerül
A közösségi helyszín felhasználásának
módjai (sport és egyéb cél)
A közösségi helyszín felhasználásának
módjai (sport és egyéb cél)

igen
5 vagy több rendezvény megtartását
vállalja

20

3-4 rendezvény megtartását vállalja

10

20

2 rendezvény megtartását vállalja

5

1 rendezvény megtartását vállalja
3 szféra együttműködésével valósul
meg a fejlesztés
egy másik szféra képviselőjével köt
együttműködési megállapodást
csak szférán belüli partnerekkel köt
együttműködést
a beruházás legalább részleges
akadálymentesítést tartalmaz vagy a
pályázat benyújtásakor már
részlegesen akadálymentesített
a beruházás nem tartalmaz
akadálymentesítést
a helyszín infrastruktúrája nem csak
sport cél kiszolgálására alkalmas
a helyszín infrastruktúrája csak sport
cél kiszolgálására alkalmas
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