
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 018 086
Helyi Akciócsoport:  Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság -Sárköz Leader  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Hátrányos helyzetű fiatalok részére közösségi foglalkozató tér kialakítása
Vonatkozó HPME azonosító: 230a10
Vonatkozó HPME megnevezése: Hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának elősegítése

I. Fogalom magyarázat

Hátrányos helyzetű fiatalok: gyermekotthonban elhelyezett gyermekek. Szakmai program: esélyegyenlőség megteremtésére képzés, oktatás,
rendezvény.

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációjának, felzárkóztatásának elősegítésére belső és külső közösségi
foglalkoztató terek, valamint életre és munkára nevelés céljából bemutatógazdaság kialakítására. Támogatható új épület építése, meglévő
épület külső-belső felújítása, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztése, eszközbeszerzés.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 28 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 30 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A kedvezményezettnek a projekt megvalósításával hozzá kell járulnia a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásához a számukra szervezett
legalább 1 szakmai program megvalósításával a támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül. Kizárólag olyan civil
szervezet támogatható, amely cél szerinti besorolása szociális tevékenység. Bemutatógazdaság kialakítása nélkül a projekt nem támogatható.
A projekt alapvető eleme a HACS területén működő társadalmi szervezetekkel való együttműködés.

V. Jogosult települések

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



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;
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)

VII. Értékelési szempontok

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

alapján.
10

A pályázó közhasznú szervezet Bejegyzést igazoló okirat másolata 10
A pályázó szervezet Bejegyzést igazoló okirat másolata 20
Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű  szakmai szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 

Szakmai szervezet igazolása vagy nyilatkozat a
csatlakozási szándékról

20

A tervezett fejlesztés komplexitása Pályázat és szakmai terv 20
Együttműködő partnerek száma Együttműködési megállapodás 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
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
A pályázó közhasznú szervezet Igen 10
A pályázó közhasznú szervezet Nem 0
A pályázó szervezet 2007. január 1-jén, vagy azt megelőzően alakult 20
A pályázó szervezet 2007. január 1-jét követően alakult 0
Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű  szakmai szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 

Az ügyfél a pályázat benyújtásakor már rendelkezik
tagsággal

20

Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű  szakmai szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 

Az ügyfél a projekt megvalósítása során csatlakozik
valamely szervezethez

10

Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű  szakmai szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 

Az ügyfél nem rendelkezik tagsággal és a projekt
keretében sem tervezi

0

A tervezett fejlesztés komplexitása A projekt legalább 2 szakmai program megvalósítását
tartalmazza 

20

A tervezett fejlesztés komplexitása A projekt csak a kötelezően előírt 1 szakmai program
megvalósítását tartalmazza

0

Együttműködő partnerek száma Az együttműködő társadalmi szervezetek száma négy
vagy annál több (pályázó is beletartozik)

20

Együttműködő partnerek száma Két együttműködő társadalmi szervezet (pályázó is
beletartozik)

0



Együttműködő partnerek száma Az együttműködő társadalmi szervezetek száma
három (pályázó is beletartozik)

10

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási határozat kézhezvételétől számított 12 hónapon belül 1 szakmai programot sem valósít meg,
akkor az elnyert támogatási összeg 20%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Szakmai terv, mely tartalmazza a hátrányos helyzetű
fiatalok helyzetének javítására, továbbá foglalkoztatásának biztosítására teendő intézkedéseket, valamint a tervezett szakmai program(ok)
ismertetését. Társadalmi szervezettel kötött együttműködési megállapodás.




