
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 079
Helyi Akciócsoport:  Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság -Sárköz Leader  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Települési kulturális értékek, hagyományok bemutatására szolgáló vidéki rendezvények támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 230c09
Vonatkozó HPME megnevezése: Vidéki rendezvények támogatása 

I. Fogalom magyarázat

Szakmai program: az adott térség, település kulturális értékeinek, hagyományainak bemutatatására szolgáló előadás

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a helyi közösség identitástudatának erősítésére, a helyi összefogás ösztönzésére szolgáló, a települések kulturális
értékeinek, hagyományainak bemutatására irányuló kulturális, történelmi, hagyományőrző rendezvények lebonyolítására.  A célterület
keretében egy- és többnapos rendezvények is támogathatók. Támogatható a rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó költségek és marketing
tevékenység. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 200 000 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 16 500 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A rendezvény programjának tartalmaznia kell legalább 3, a Dunamellék LEADER HACS 1-1 településéről érkező hagyományőrző csoport
fellépését. A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a rendezvény keretében helyi termék bemutatót szervez a HACS területéről érkező helyi
termelők és kézművesek együttműködésével. A helyi termék bemutató legalább 5 helyi termelő, valamint legalább 5 kézműves részvételével
kell, hogy megvalósuljon. A rendezvény előzetes kommunikációjára legalább 2, utókommunikációjára legalább 1 kommunikációs/marketing
eszközt/csatornát igénybe kell vegyen a pályázó. Az étel- és italfogyasztás együttesen nem haladhatja meg a nettó 200.000 Ft-ot. 

V. Jogosult települések



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

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

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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 termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei
ai) anyagköltség, alapanyag költség. 
b) marketing tevékenység: 
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) weboldal elkészítésének költségei.
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma A kérelem benyújtásának évében hatályos KSH adatok

alapján.
10

A rendezvény időtartama Pályázat és programtervezet alapján 15
A rendezvény keretében sor kerül szakmai programra Pályázat és programtervezet 20
A pályázó a rendezvény megvalósítása során
együttműködik valamely más szféra képviselőjével

Együttműködési megállapodás 20

A rendezvény több település összefogásával valósul
meg

Együttműködési megállapodás 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
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 1001-5000 fő között 5
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 1000 fő vagy az alatt 10
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 5001 fő vagy afelett 0
A rendezvény időtartama Többnapos 15
A rendezvény időtartama Egynapos 0
A rendezvény keretében sor kerül szakmai programra Igen 20
A rendezvény keretében sor kerül szakmai programra Nem 0
A pályázó a rendezvény megvalósítása során
együttműködik valamely más szféra képviselőjével

Nincs szférák közötti együttműködés 0

A pályázó a rendezvény megvalósítása során
együttműködik valamely más szféra képviselőjével

Civil- és közszféra együttműködése valósul meg 5

A pályázó a rendezvény megvalósítása során
együttműködik valamely más szféra képviselőjével

Civil- és vállalkozói szféra együttműködése valósul
meg

20

A pályázó a rendezvény megvalósítása során
együttműködik valamely más szféra képviselőjével

Köz- és vállalkozói szféra együttműködése valósul
meg

10



A rendezvény több település összefogásával valósul
meg

A rendezvényen képviselteti magát valamely külföldi
testvértelepülés

20

A rendezvény több település összefogásával valósul
meg

A rendezvényen a HACS területén kívüli település is
képviselteti magát

10

A rendezvény több település összefogásával valósul
meg

A rendezvényen kizárólag a HACS területén belüli
települések képviseltetik magukat

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 rendezvényhez kapcsolódó előzetes és utólagos kommunikációs feltételeket nem tartja be, akkor az elnyert
támogatási összeg 20%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Rendezvénytervezet, amely bemutatja a rendezvény
célkitűzéseit, a programok kapcsolódását a helyi kulturális, történelmi, hagyományőrző tevékenységekhez. Programtervezet, mely bemutatja a
rendezvény szakmai jellegét, fellépőket, célcsoportját. Nyilatkozat kommunikációs csatornákról. Helyi termelőkkel, kézművesekkel kötött
együttműködési megállapodások.




