
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 017 887
Helyi Akciócsoport:  Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság -Sárköz Leader  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kiállítóhelyek fejlesztése, művészek, alkotók kiállításainak, alkotótáborainak szervezése
Vonatkozó HPME azonosító: 230a05
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi kulturális értékek megőrzése, hagyományok ápolása 

I. Fogalom magyarázat

Hagyományőrző civil szervezet: olyan nonprofit szervezet, amelynek célja a népi hagyományok fenntartása, kulturális tevékenységek ápolása. 

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a Dunamellék LEADER HACS településein fellelhető gazdasági-társadalmi-kulturális hagyományok, tradíciók,
szokások, alkotások megőrzését és megismertetését szolgáló helyi múzeumok, helytörténeti gyűjtemények, faluházak, tájházak, egyéb
kiállítóhelyek fejlesztésére. Támogatható meglévő kiállítóhelyek fejlesztése, eszerint építés, épület külső-belső felújítása, kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztése, eszközbeszerzése, valamint a térségben élő művészek, alkotók kiállításainak és alkotótáborainak megrendezése.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 15 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
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 0 forintösszeg, egyéb területen 75 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Helyi múzeumok, helytörténeti gyűjtemények, faluházak, tájházak, egyéb kiállítóhelyek fejlesztése csak olyan ingatlanon valósulhat meg, amely
nem áll sem helyi, sem országos védelem alatt. Új épület építése a célterület keretében nem támogatható, valamint épület külső felújítására
csak belső felújítással együtt vehető igénybe támogatás. A projekt keretében - a kiállítóhely fejlesztése mellett - a kedvezményezett köteles
legalább egy kiállítást vagy alkotótábort szervezni a Dunamellék LEADER HACS területén élő alkotók, művészek tevékenységének
népszerűsítésére a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon belül. A célterület keretében a kiállítások és alkotótáborok önállóan
abban az esetben támogathatóak, amennyiben a pályázó vállalja szakmai program lebonyolítását a Dunamellék LEADER HACS területén
működő helyi múzeum, faluház, tájház, helytörténeti gyűjtemény vagy egyéb kiállítóhely együttműködésével, továbbá alkotókkal, művészekkel
együttműködik (alapkritérium legalább egy kiállítóhellyel és legalább egy alkotóval/művésszel kötött együttműködési megállapodás). A
művészek, alkotók kiállításainak és alkotótáborainak megrendezésének összes költsége nem haladhatja meg a speciális elszámolható



kiadásokban megjelölt öt tétel vonatkozásában a nettó 2.500.000 Ft-ot. Helyi múzeumok, helytörténeti gyűjtemények, faluházak, tájházak,
egyéb kiállítóhelyek fejlesztése esetén a projektnek együttműködésben kell megvalósulnia a Helyi Akciócsoport területén működő
hagyományőrző civil szervezetekkel, továbbá alkotókkal, művészekkel (alapkritérium legalább egy civil szervezettel és legalább egy
alkotóval/művésszel kötött együttműködési megállapodás). A kiállítás irányulhat egy, illetve több alkotó munkájának együttes bemutatására is. A
kiállítás minimális időtartama 10 nap. Alkotótábor esetén a Dunamellék LEADER HACS területén élő, minimum 5 alkotó, művész részvételével
megvalósuló esemény ismerhető el, melynek minimális időtartama 7 nap. A fejlesztés keretében a kiállítóhely a nyilvánosság számára
látogatható, megtekinthető kell legyen legalább heti 5 napon, napi legalább 4 órában az üzemeltetési kötelezettség végéig.

V. Jogosult települések

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

Jakabszállás ; Izsák ; Homokmégy ; Harta ; Hajós ; Fülöpszállás ; Fajsz ; Dunatetétlen ; Tass ; Solt ; Orgovány ; Kunszentmiklós ;
Kunpeszér ; Kunadacs ; Szalkszentmárton ; Szakmár ; Szabadszállás ; Apostag ; Bócsa ; Dunaegyháza ; Dunapataj ; Dunavecse ;
Dusnok ; Öregcsertő ; Újtelek ; Újsolt ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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:
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;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
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, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
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; 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
eszköz-, terembérlet és helyszínbérlés költségei
étel-, italfogyasztás
anyagköltség, alapanyagköltség
a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás
meghívók, hirdetések költségei

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A felújítással érintett kiállítóhely látogathatóságának
biztosítása

Nyilatkozat látogathatóság biztosításáról 20

Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma A kérelem benyújtásának évében hatályos KSH adatok
alapján

10

Együttműködő partnerek száma Együttműködési megállapodás 15
Projekt részét képezi az  iskoláskorú gyermekek
körében a kulturális örökségek, helyi értékek
bemutatása

A térségben működő általános iskolákkal kötött
együttműködési megállapodás

20

A fejlesztés komplexitása Pályázat és nyilatkozat 20
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

311/2007. vagy a  240/2006. Kormányrendeletek
alapján

15



Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A felújítással érintett kiállítóhely látogathatóságának
biztosítása

7 nap/hét 20

A felújítással érintett kiállítóhely látogathatóságának
biztosítása

6 nap/hét 10

A felújítással érintett kiállítóhely látogathatóságának
biztosítása

5 nap/hét 0

Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 1000 fő vagy az alatt 10
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 1001-5000 fő között 5
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 5001 fő vagy afelett 0
Együttműködő partnerek száma Négy vagy annál több együttműködő partner (a pályázó

is beletartozik)
15

Együttműködő partnerek száma Három együttműködő partner (a pályázó is
beletartozik)

0

Projekt részét képezi az  iskoláskorú gyermekek
körében a kulturális örökségek, helyi értékek
bemutatása

A célcsoport bevonása együttműködési
megállapodással igazolt

20

Projekt részét képezi az  iskoláskorú gyermekek
körében a kulturális örökségek, helyi értékek
bemutatása

A célcsoport bevonása nem képezi a projekt részét 0

A fejlesztés komplexitása A projekt részét képezi kiállítóhely fejlesztése, valamint
kiállítás és/vagy alkotótábor szervezése is

20

A fejlesztés komplexitása A projekt csak kiállítás és/vagy csak alkotótábor
megrendezésére irányul

0

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

Igen 15

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a kiállítóhely fejlesztése mellett legalább egy kiállítást vagy alkotótábort nem szervez meg a Dunamellék
LEADER HACS területén élő alkotók, művészek tevékenységének népszerűsítésére, a támogatási határozat kézhezvételét követő 12 hónapon
belül, továbbá ha a nyitva tartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az elnyert támogatási összeg 20%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Helyi múzeumok, helytörténeti gyűjtemények, faluházak,
tájházak, egyéb kiállítóhelyek fejlesztése esetén: nyilatkozat kiállítás vagy alkotótábor szervezéséről; hagyományőrző civil szervezettel,
valamint alkotókkal/művészekkel kötött együttműködési megállapodások; nyilatkozat látogathatóság biztosításáról. Kiállítás és/vagy alkotótábor
szervezése esetén: helyi múzeum, faluház, tájház, helytörténeti gyűjtemény vagy egyéb kiállítóhellyel, valamint alkotókkal/művészekkel kötött
együttműködési megállapodások. 




