5. Mellékletek
StratégiaLeader IntézkedésiTerve
5.1. A Helyi I/idékíejlesztési
LEADERIntézkedésiTerv
lntézkedések
a
Sághegy Leader Egyesület,LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfej|esztési
Stratégiájánakkeretében

1. Számúintézkedés
1.1.HVs intézkedés
megnevezése:

1.2.Kapcsolódó
HVs célkitűzés:

leírása
:
1.3.HVsintézkedés

javítása
fe|téte|ek
I A.1.)Sporto|ási

kiaIakítása,fej|esztése,épített
Te|epü|éskép
örökségünk fenntartása,élhetőbbé|etkia|akítása

A
sporto|ásra a|ka|mas |étesítmények
megújítására,az egészséges é|etmódhoz
kapcso|ódó szolgáltatások fejIesztésére.
Sportpá|yákés a hozzájuk tartozó kiszo|gá|ó
|étesítmények kialakítására, fe|újítására,
korszerűsítésére,
tereprendezésre.
bővítésére,
felszere|ések
szükséges
éseszközök
Sportoláshoz
. Az egészségesé|etmódhoz
beszerzésére.
fej|esztésére,
innovatív
kapcso|ódószo|gá|tatások
ésa hozzájukkapcso|ódó
öt|etek megva|ósítására
re.
eszközök beszerzésé

1.4 Támogatásikritériumok:

indoko|t,
A He|yiBírá|óBizottságcsaka fej|esztési
cé|e|érése
szempontjából
egyértelműen
éskörnyezetifenntarthatóság
e|veinekmegfe|e|ő
kö|tséghatékony,
a gazdasági-,
társadalmirészesítitámogatásban.A projektgazdának
kiadási téteIekkeIbíró projektjavasIatot
végrehajtása
ke||a ,,jó gazda gondossága,,
elvét(a tevékenység
során az
biztosítania
fé|tő|
fe|haszná|ása,
amita HBBharmadik
igénye|t
támogatás
optimá|is
éskö|tséghatékony

Vidékfejlesztési
A|ap:
EurópaiMezogazdasági
területekbe
beruházoEurópa
a Vidéki

beszerzettaján|atokkal
e||enőrizhet),
ami nem sérthetimás közösségérdekeités nem
vezetheta terÜletikü|önbségek
növekedéséhez.
A Helyi Bírá|óBizottságaz intézkedés
keretében8-10 projektjavas|at
támogatását tervezi
beérkezési
sorrend, a projektek kidolgozottsága
és indoko|tságaa|apján.A támogatni
tervezett projektszáme|érését
követően beérkezőprojektjavasIatot
a He|yiBírá|óBizottság
eIutasíthatja.

Az intézkedés
keretébenpá|yázatcsak abban az esetben támogatható,ha a
marketingtevékenység
a beruházástámogatottrészeként
elszámo|ásra
kerü|.A kapcso|ódó
marketinge|emek
értéke
maximum
a nettóe|számoIható
kiadás5%o-a,vagy;
A beruházásrészeként
kerül a sporttevékenységhez
eIszámo|ásra
kapcso|ódó1db
rendezvény,
maximuma nettóe|számoIható
értéke
kiadás5%o-a,
de |egfe|jebb
250000Ft.
A pá|yázó vá|la|ja,hogy a beruházástegyüttműködéskeretébenva|ósítjameg. A projekt a
SághegyLeader Egyesü|ettervezésiterü|eténszékheIlyeI
rendeIkezőpartnerreIegyÜttkerü|
megva|ósításra, a

pá|yázat tartaImaz, az együttműködés tárgyára vonatkoztatva

kö|tséget.
eIszámoIható

Az intézkedés
keretében
megvalósítandó
építési
beruházáscsakeszközbeszerzésseI
együtt
va|ósítható
meg'

|.5. Az intézkedéstípus szerinti besoro|ása:

tr

Vá||aIkozási
célú
fej|esztés

El

Közösségicélúfej|esztés

1.6. lgénybevehető támogatás minimális ésmaximálisösszege:

Minimumtámogatási
összeg:

250000Ft

Maximumtámogatási
összeg:

10 000 000Ft

1.7. Ügyfélkör:
Intenzitások

lntenzitásokLHHte|epÜ|ésen

Önkormányzat,
önkormányzatitársu|ás

rco%

LOO%

Non-profit
szervezetek

ro0%

LOO%

Egyházijogi
személy

ro0%

too%

úJuorraoEl6

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfej|esztési
Alap:
a Vidéki
terü|etekbe
beruházóEurópa

köre:
1.8.TámogathatóteIepülések

Vasegerszeg;Vásárosmiske;
HegyfaIu; Gérce; Sótony; Porpác; Vönöck; VashosszúfaIu;
Vámoscsa|ád; UraiújfaIu; Bejcgyertyános; Kenyeri; Kenéz; Kemenesszentmárton;
Kemeneskápo|na;
Tokorcs;
Kemenespá|fa;
Kemenesmihá|yfa;
Kemenesmagasi;
Kemenessömjén;
Nyőgér;Nick; Nemeskocs;Nemeskeresztúr;
Rábapaty;Pósfa; ostffyasszonyfa;
Sitke; Répce|ak;
Mersevát;
Meggyeskovácsi;
Megyehíd;Köcsk; KissomIyó;Szergény;
Nagysimonyi;Mesteri;
Csönge; Csánig;Duka;Csénye;
Sze|este;Pecöl; Pápoc;ö|bő; zsédeny;Egyházashetye;

1.9.Támogathatótevékenységek:
építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
rendezvény
ésmegva|ósítása
e|őkészítése
marketing
egyéb

1.10.Projekt adattaphozcsatolandó dokumentumok:

(másoIat)
ÁrajánIat(ok)
(máso|at)
nemszereplőgépbeszerzés
esetén)
Műszakileírás(eszköz,iIletvegépkata|ógusban
(másoIat)
Építési
tervdokumentáció
- megúju|ó
szo|gá|ó
Tervdokumentáció
energiahasznosítását
éstervezőiműszaki|eírás
rendszerkiépítése
esetén(máso|at)
épü|etgépészeti
(máso|at)
Költségvetés
az építési
beruházásokhoz
he|yrő|
4dbfotó
Építési
beruházáseseténa megva|ósítási
Tu|ajdoni
|ap(másolat)
(másoIat)
IngatIan-nyi|vántartási
térképmásoIat
(haa fej|esztésse|érintett
benyújtó
Ügyfé|
Megál|apodás
ingatlannema támogatásikéreImet
kizáró|agos
van)(másoIat)
tuIajdonában

ÚJrroYrffi|o

Vidékfejlesáési
EurópaiMezogazdasági
A|ap:
terü|etekbe
beruházoEurópa
a Vidéki

w1 @
,.-

-/tffi

(máso|at)
Egyházijogiszemé
ly -okirat/hatósági
nyligazo|ás
bizonyítvá
- hatóságibizonyítvány/egyházi
(máso|at)
Egyházi,belsőegyházijogiszemé|y
igazo|ás
önkormányzatképviselőtestü|etének
vagya társu|ási
tanácsnaka határozatkivonata(másolat)
(máso|at)
ldegennye|venkiál|ított
magyarnye|vűfordítása
dokumentum
Nonprofitszervezetnyi|vántartásba
vételét
igazo|ó30 napnálnemrégebbi
bíróságikivonat(máso|at)
(aSághegyLeaderEgyesiJ|et
Együttműködési
megá||apodás/-ok
formanyomtatványán,
másolat)
(CD/DVD)
A projektadat|ap
ésa csato|t
dokumentumok
digitá|is
adathordozón

Orrovrffilo

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap:
a Vidéki
terÜletekbe
beruházaEurópa

w1 0
,.4

-/tffi

2' számúintézkedés

2.1.HVs intézkedés
megnevezése:

A.2.)Közbiztonság
éstűzvéde|em
fej|esztése

2.2.KapcsolódóHVs célkitűzés
megnevezése: Te|epÜ|éskép
kiaIakítása,fej|esztése,épített
örökségünkfenntartása,é|hetőbb
é|etkia|akítása

2.3.HVs intézkedés
leírása:

A he|yi po|gárőr és tűzo|tó egyesü|eteká|taI
haszná|t|étesítmények
fe|újítására,
bővítésére,
az
eszközpark korszerűsítésére.

2.4.Támogatásikritériumok:
A He|yiBírá|óBizottságcsaka fej|esztési
cé|e|érése
szempontjábó|
indoko|t,
egyérte|műen
kö|tséghatékony,
a gazdasági-,
társadaImiéskörnyezetifenntarthatóság
e|veinekmegfe|e|ő
kiadási téteIekkeIbíró projektjavasIatot
részesíti
támogatásban.A projektgazdának
ke||a ,,jő gazdagondossága,,
biztosítania
e|vét(a tevékenység
végrehajtása
során az
igénye|t
támogatásoptimá|is
éskö|tséghatékony
feIhaszná|ása,
amita HBBharmadik
fé|től
beszerzettaján|atokkal
e||enőrizhet),
ami nem sérthetimás közösség érdekeités nem
vezetheta terü|etikü|önbségek
növekedéséhez.
A He|yiBírá|óBizottságaz intézkedés
keretében
8-10 projektjavas|at
támogatásáttervezi
beérkezési
sorrend,a projektekkido|gozottsága
és indokoltságaalapján'A támogatni
projektjavaslatot
tervezettprojektszám
követően beérkező
e|érését
a He|yiBírá|óBizottság
eIutasíthatja.
-

Az intézkedéskeretébenpá|yázat csak abban az esetben támogatható, ha a
marketingtevékenység
a beruházástámogatottrészeként
eIszámo|ásra
kerü|.A kapcso|ódó
marketinge|emek
értéke
maximuma nettóe|számoIható
kiadásS%o-a,vagy;
A beruházásrészeként
kerü|,a projekt tárgyát képezőtevékenységhez
e|számo|ásra
kapcso|ódó1db rendezvény,
értékemaximuma nettó elszámo|ható
kiadás S%o-a,
de
legfeljebb
250000Ft.
A pá|yázóvá||alja,
hogya beruházástegyÜttműködés
keretében
va|ósítja
meg.A projekta
partnerreI
SághegyLeaderEgyesü|et
tervezési
terü|etén
székheIlyeI
rendeIkező
egyijttkerü|
megva|ósításra,
a pá|yázat tartaImaz,az együttműködéstárgyára Vonatkoztatva

Or olrmlo

Euripai Mezőgazdasági
VidékfejIesztési
A|ap:
a Vidéki
terÜletekbe
beruházoEurópa

w1
@
Dzlffi
e|számoIható kö|tséget.

va|ósítható
meg'

2.5.Az intézkedés
típusszerinti besorolása:

tr

Vá||aIkozásicé|úfej|esztés

E

Közösségicé|úfejlesztés

2.6tgénybe
vehetőtámogatásminimálisésmaximálisösszege:
Minimumtámogatásiösszeg:

250000 Ft

Maximum támogatásiösszeg:

10 000 000 Ft

2.7.Ügyfé!kör:
lntenzitások

Intenzitások
LHHte|epü|ésen

2.8. Támogatható településekköre:

B"ba
HegyfaIu; Gérce; Sótony; Porpác; Vönöck; VashosszúfaIu;
Vasegerszeg;Vásárosmiske;
Vámoscsalád; Uraiújfa|u; Bejcgyertyános; Kenyeri; Kenéz; Kemenesszentmárton;
Kemeneskápo|na;
Kemenessömjén;
Kemenespá|fa;
Kemenesmihá|yfa;
Kemenesmagasi;
Tokorcs;
Sitke; Répcelak;
Rábapaty;Pósfa; ostffyasszonyfa;
Nyőgér;Nick; Nemeskocs;Nemeskeresztúr;
Nagysimonyi;Mesteri; Mersevát; Meggyeskovácsi;
Megyehíd;Köcsk; KissomIyó;Szergény;
Sze|este;Pecö|; Pápoc;Ö|bő;zsédeny;Egyházashetye;
Csönge; Csánig;Duka;Csénye;

2.9.Támogatható
tevékenységek:
építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés

Oruovrir*lB

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap:
a Vidéki
területekbe
beruházóEurópa

rendezvény
ésmegva|ósítása
e|őkészítése
marketing
"gÉb

2.10. Projekt adatIaphozcsatolandó dokumentumok:

(máso|at)
Árajánlat(ok)
(másoIat)
gépbeszerzés
(eszköz,i||etve
gépkata|ógusban
nemszerep|ő
esetén)
Műszaki|eírás
(másolat)
Építési
tervdokumentáció
- megújuló
energiahasznosítását
szolgáló
Tervdokumentáció
éstervezőiműszaki|eírás
rendszerkiépítése
épÜletgépészeti
esetén(másoIat)
(másoIat)
Kö|tségvetés
az építési
beruházásokhoz
he|yrő|
4dbfotó
Építési
beruházáseseténa megva|ósítási
Tu|ajdoni
Iap(máso|at)
(másoIat)
IngatIan-nyiIvántartási
térképmásoIat
(haa fejlesztésse|
nema támogatásikéreImet
benyújtó
Ügyfé|
Megá|lapodás
érintett
ingatIan
van)(máso|at)
kizáró|agos
tuIajdonában
(másoIat)
a határozat
kivonata
vagya társulási
tanácsnak
önkormányzatképvise|őtestü|etének
(másoIat)
magyarnye|vűfordítása
Idegennye|venkiá||ított
dokumentum
véte|ét
igazo|ó30 napná|nemrégebbi
bíróságikivonat(másolat)
Nonprofitszervezetnyi|vántartásba
(aSághegyLeaderEgyesület
máso|at)
formanyomtatványán,
EgyÜttműködési
megá||apodás/-ok
(CD/DVD)
A projektadatIap
dokumentumok
digitá|is
adathordozón
ésa csato|t

c,uoYrrcló

Vidékfej|esztési
Alap:
EurópaiMezőgazdasági
terÜletekbe
beruházóEuripa
a Vidéki

3. számúintézkedés

megnevezése:
3.1.HVs intézkedés

B.1.) A he|yi vá||aIkozásokés terme|ők
versenyképességének
növe|ése

fiata|okés
HVs célkitűzés
megnevezése:Térségigazdasági potenciál erősítése,
3.2.KapcsoIódó
helyi
vá||a|kozások
bevonása
a
gazdaságfejlesztésbe

leírása:
3.3.HVs intézkedés

Támogatás
vehetőigénybe
a vidékimunkahe|yek
vagymegőrzése
a he|yben
|étrehozása
érdekében
terme|tnövényiés álIati eredetűaIapanyagok
feIdo|gozására,
a feIdo|gozástszo|gá|ó üzem
kia|akítására, fej|esztésére, va|amint a
tevékenységhez kapcsoIható
eszközök
beszerzésére,
ezeká|taIhe|yiterméke|őá||ítására.
Helyi
termékek
rek|ámozására,
- Támogatás
marketingstratégiájának
kialakítására.
vehető igénybe he|yi terme|ők, fe|do|gozók
együttműködésének |étrehozására, közös
webáruházlétrehozására.
webo|daIfej|esztésére,
- Támogatásvehető igénybehe|yimikro.és kis
kia|akítására,
vá||aIkozások
számáraüzemterü|et
bővítésére, tevékenységÜkhöz kapcsolható
amennyiben
vá|la|ja
eszközök,gépek
beszerzésére,
a pályázat keretei közt marketingtevékenység
végrehajtását

3.4.Támogatási
kritériumok:
-

indoko|t,
szempontjábó|egyérte|műen
A Helyi Bírá|óBizottságcsak a fejlesztésicé|e|érése
kö|tséghatékony,
a gazdasági-,társadaImi-éskörnyezeti fenntarthatóságe|veinekmegfe|e|ő
kiadási téteIekkeIbíró projektjaVaslatotrészesítitámogatásban. A projektgazdának
biztosítaniake|| a ,,jó gazda gondossága,,e|vét (a tevékenységvégrehajtásasorán az
fe|haszná|ása,
igénye|t
amit a HBB harmadikfé|tő|
támogatásoptimá|iséskö|tséghatékony
beszerzett ajánlatokkaIe||enőrizhet),ami nem sérthetimás közösség érdekeités nem
vezetheta terÜ|etikü|önbségeknövekedéséhez.

Vidékfejlesztési
A|ap:
EurópaiMezogazdasági
terÜletekbe
beruházoEurópa
a Vidéki

l)i\lLANvllt,;N,\t tf rrF
A He|yi Bíráló Bizottságaz intézkedés
keretében8-10 projektjavas|at
támogatását tervezi
beérkezésisorrend, a projektek kidolgozottságaés indokoltsága a|apján. A támogatni
tervezett projektszáme|érését
követően beérkezőprojektjavasIatot
a He|yiBírá|óBizottság
eIutasíthatja.

Az intézkedés
keretében,
ha az nem helyitermékfej|esztésére
irányu|,pályázatcsakabban
az esetbentámogatható,ha a marketingtevékenység
a beruházástámogatottrészeként
kerÜ|.
e|számo|ásra
A kapcso|ódó
marketinge|emek
értéke
maximuma nettóe|számo|ható
kiadás5%o-a,
de |egfe|jebb
1 000000Ft.
A pá|yázó vá||a|ja,hogy a vá||a|kozását
a SághegyLeader EgyesÜ|ethon|apjánmegje|enteti.
profi|ját.
A hon|aponközli elérhetőségét,
vá||aIkozása

A pá|yázó vá|la|ja,hogy egyÜttműködika SághegyLeader Egyesülette|,
résztVesz az
egyesü|etá|taIszervezettszakmaifórumokon,rendezvényeken,
bemutatókonésszakmai
tapasztaIatcseréken.

3.5.Az intézkedés
típusszerinti besoro|ása:

E

Vá||aIkozási
cé|ú
fej|esztés

E

Közösségicé|ú
fej|esztés

3.6 lgénybevehető támogatás minimális ésmaximálisösszege:

Minimumtámogatási
összeg:

250000 Ft

Maximum támogatásiösszeg:

50 000 000 Ft

3.7.Ugyfé|kör:
Intenzitások

Intenzitások
LHHte|epÜlésen

Önkormányzat,
önkormányzatitársu|ás

too%

IO0%

Non-profit
szervezetek

r00%

IOO%

Egyházijogiszemé|y

rco%

r00%

Mikro-kis
válIalkozás

60%

6s%

Egyénivál|alkozó

60%

65%

Ősterme|ő

60%

6s%

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap:
a Vidéki
területekbe
beruházoEurópa

ffi#
köre:
települések
3.8.Támogatható
Boba; Borgáta;Bögöu Bögöte; Keléd;Karakó;Ká|d;Jánosháza;Jákfa;lkervár;Hosszúpereszteg;
Vasegerszeg;Vásárosmiske;
Hegyfalu; Gérce; Sótony; Porpác; Vönöck; VashosszúfaIu;
Vámoscsa|ád; Uraiújfa|u; Bejcgyertyános; Kenyeri; Kenéz; Kemenesszentmárton;
Tokorcs;
Kemeneskápolna;
Kemenesmagasi;
Kemenesmihá|yfa;
Kemenespá|fa;
Kemenessömjén;
Nyőgér;Nick; Nemeskocs;Nemeskeresztúr;
Rábapaty;Pósfa; ostffyasszonyfa;
Sitke; Répce|ak;
Megyehíd;Köcsk; Kissomlyó; Szergény;
Nagysimonyi;Mesteri; Mersevát; Meggyeskovácsi;
Csönge; Csánig;Duka;Csénye;
Sze|este;Pecö|; Pápoc;Ötbő;zsédeny;Egyházashetye;

tevékenységek:
3.9.Támogatható
építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
ésmegva|ósítása
rendezvény
e|őkészítése
marketing
10

egyéb

3.10.ProjektadatIaphozcsatolandó dokumentumok:

(máso|at)
Árajánlat(ok)
(máso|at)
esetén)
nemszereplőgépbeszerzés
Műszakileírás(eszköz,iIletvegépkata|ógusban
(máso|at)
Építési
tervdokumentáció
- megúju|ó
szo|gá|ó
energiahasznosítását
éstervezőiműszaki|eírás
Tervdokumentáció
esetén(máso|at)
rendszerkiépítése
épü|etgépészeti
(másolat)
beruházásokhoz
az építési
Kö|tségvetés
he|yrő|4db fotó
Építési
beruházáseseténa megva|ósítási

Iap(másoIat)
Tulajdoni
(másoIat)
térképmásoIat
IngatIan-nyiIvántartási
ügyfé|
benyújtó
nema támogatásikéreImet
(haa fej|esztésselérintett
ingat|an
MegálIapodás
van)(másoIat)
kizáró|agos
tuIajdonában

Á\
t -.
\:_/

ryffi

/

Alap:
Vidékfej|esztési
EurópaiMezőgazdasági
beruházoEurópa
a vidékiterületekbe

Di\l(AN\'l

-okirat/hatósági
(máso|at)
Egyházijogiszemé|y
bizonyítvány
/igazo|ás
- hatóságibizonyítvánvleeyházi
(máso|at)
Egyházi,be|sőegyházijogiszemé|y
igazo|ás
(másoIat)
Önkormányzat
képvise|őtestü|etének
vagya társulási
tanácsnak
a határozat
kivonata
Idegennye|venkiá||ított
(máso|at)
dokumentum
magyarnye|vű
fordítása
Nonprofitszervezetnyi|vántartásba
véte|ét
igazoló30 napná|nemrégebbi
bíróságikivonat(másoIat)
(aSághegyLeaderEgyesü|et
Együttműködési
megá||apodás/-ok
formanyomtatványán,
másoIat)
(CD/DVD)
A projektadatIap
ésa csato|t
dokumentumok
digitá|is
adathordozón
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Euripai Mezogazdasági
Vidékfejlesztési
Alap:
a Vidéki
terÜletekbe
beruháziEurópa

4. számúintézkedés

4.1.HVs intézkedés
megnevezése:

C.2.)Rendezvényszervezés
éstérségi
kapcso|atok
fejIesztése

4.2.Kapcso!ódó
HVs célkitűzés
megnevezése:Az identitástudat erősítése, hagyományaink
megőrzése,
a térségiegyüttműködésfejIesztése

4.3.HVs intézkedés
leírása:

A
he|yi szervezetek kezdeményezésére,
Leader
együttműködéseik fej|esztésére,a
szel|emiségét
tükröző közösségi,kulturális,sport
és szakmai rendezvények|ebonyo|ításának
támogatása.

4.4.Támogatásikritériumok:

indoko|t,
A He|yiBírá|óBizottságcsaka fej|esztési
célelérése
szempontjábó|
egyérte|műen
kö|tséghatékony,
e|veinekmegfelelő
a gazdasági-,
társadalmiéskörnyezetifenntarthatóság
részesíti
kiadási téteIekkeIbíró projektjavasIatot
támogatásban.A projektgazdának
biztosítania
ke||a ,,jó gazda gondossága,,
e|vét(a tevékenység
végrehajtása
során az
igényelt
támogatás
optimá|is
éskö|tséghatékony
fe|haszná|ása,
amita HBBharmadik
féltő|
beszerzettaján|atokkaI
e||enőrizhet),
ami nem sérthetimás közösség érdekeités nem
vezetheta terÜ|eti
kü|önbségek
növekedéséhez.
A He|yiBírálóBizottságaz intézkedés
keretében
40-50projektjavas|at
támogatásáttervezi
és indoko|tsága
a|apján.A támogatni
beérkezési
sorrend,a projektekkidolgozottsága
projektjavasIatot
tervezettprojektszám
elérését
követően beérkező
a HelyiBírá|óBizottság
eIutasíthatja.
-

A pá|yázó vá||a|ja,hogy a rendezvénytkizáró|ag a Sághegy Leader EgyesÜ|ettervezési
terü|etén,kizáró|agtérségen
be|ü|iegyüttműködéskeretébenva|ósítjameg.

A pá|yázóvá||a|ja,
hogy a rendezvény
|ebonyolítását
együttműködés
keretében
va|ósÍtja
rende|kező
meg. A projekta SághegyLeaderEgyesü|ettervezésiterÜleténszékhe||ye|
partnerrelegyütt kerü|megva|ósításra,
az egyÜttműködés
a pá|yázattartaImaz,
tárgyára
vonatkoztatva
kö|tséget'
elszámoIható

ír'I|.vrffil6

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
A|ap:
a Vidéki
területekbe
beruházőEurópa

t2

4.5.Az intézkedés
típusszerintibesoro|ása:

El

Vá|la|kozási
cé|ú
fej|esztés

E

Közösségicé|úfej|esztés

vehetőtámogatásminimálisésmaximálisösszege:
4.5 tgénybe
összeg:
Minimumtámogatási

200000 Ft

Maximumtámogatási
összeg:

500000 Ft

4.7.Ügyfélkör:
lntenzitások

lntenzitásokLHHtelepü|ésen

önkormányzat,önkormányzatitársu|ás

loo%

rco%

Non-profitszervezetek

roo%

LOO%

Egyházijogiszemé|y

L00%

L00%

Mikro-kis-közép
vá||aIkozás

60%

6s%

Egyéni
vá||aIkozó

60%

6s%

köre:
4.8.Támogatható
teIepülések
Boba; Borgáta;Bögöt; Bögöte; Ke|éd;Karakó;Káld;Jánosháza;Jákfa;|kervár;Hosszúpereszteg;
Vasegerszeg;Vásárosmiske;
HegyfaIu; Gérce; Sótony; Porpác; Vönöck; VashosszúfaIu;
Vámoscsa|ád; UraiújfaIu; Bejcgyertyános; Kenyeri; Kenéz; Kemenesszentmárton;
Kemeneskápo|na;
Tokorcs;
Kemenesmagasi;
Kemenesmihályfa;
Kemenespá|fa;
Kemenessömjén;
Nyőgér;Nick; Nemeskocs;Nemeskeresztúr;
Rábapaty;Pósfa; ostffyasszonyfa;
Sitke; Répce|ak;
Megyehíd;Köcsk; Kissom|yó;Szergény;
Nagysimonyi;Mesteri; Mersevát; Meggyeskovácsi;
Csönge; Csánig;Duka;Csénye;
Sze|este;Pecö|; Pápoc;Ö|bő;zsédeny;Egyházashetye;

4.9.Támogatható
tevékenységek:
eszközbeszerzés
rendezvény
e|őkészítése
ésmegva|ósítása
marketing

turrcvrffilB

Vidékfejlesztési
A|ap:
EurópaiMezogazdasági
terÜletekbe
beruházoEurópa
a Vidéki
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NY-71-

egyéb

4.10.Projekt
adatlaphozcsatoIandódokumentu
mok:
(máso|at)
Araján|at(ok)
(eszköz,i||etve
gépkata|ógusban
(máso|at)
Műszaki|eírás
nemszerep|őgépbeszerzés
esetén)
-okirat/hatóságibizonyítvány
Egyházijogi szemé|y
/igazo|ás(máso|at)
- hatóságibizonyítvány/egyházi
(másoIat)
Egyházi,belsőegyházijogiszemély
igazo|ás
Önkormányzat
képviselőtestü|etének
vagya társu|ási
tanácsnaka határozatkivonata(máso|at)
(máso|at)
|degennye|venkiá||ított
dokumentum
magyarnye|vűfordítása
Nonprofitszervezetnyi|vántartásba
véte|ét
igazoló30 napná|nem régebbi
bíróságikivonat(máso|at)
(aSághegyLeaderEgyesü|et
EgyÜttműködési
megá||apodás/-ok
formanyomtatványán,
máso|at)
(CD/DVD)
A projektadat|apésa csato|tdokumentumok
digitá|is
adathordozón

L4

v/
Á\

0Jerffilo
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EuripaiMezőgazdasági
Vldékfej|esztési
Alap:
a Vidéki
terü|etekbe
beruházoEurópa

5. számúintézkedés

megnevezése:
5.1.HVs intézkedés

C.4.)Természeti
ésku|turá|is
örökségünkvédeIme,
megőrzése
ésfenntartása

5.2.Kapcsolódó
HVs célkitűzés
megnevezése:Az identitástudat erősítése, hagyományaink
megőrzése,
a térségi
együttműködés
fej|esztése

Ku|turá|is(tárgyi és sze||emi) örökségünk
megőrzésének
érdekében
tájházak, faIumúzeu
mok
kia|akításáraés fejIesztésére,he|ytörténeti
kiá||ítások
megrendezésére,
tematikuskulturális
utak kia|akítására.Hagyományőrző
és kulturá|ís
egyesü|etek
tevékenységéhez kapcso|t
eszközbeszerzésre.- Természeti örökségünk
megőrzésének
érdekében,
tematikus turisztikai
.
fejlesztésére.
utak, tanösvényekkiaIakítására,
Természetvédőegyesületek tevékenységéhez1 5
- A he|yi kulturális
kapcso|teszközbeszerzésre.
igényekhez
igazodvaaz építettéstárgyiörökség
megóvása,újkezdeményezések
felkaro|ása.

5.3.HVs intézkedés
leírása:

5.4.Támogatásikritériumok:
kö|tséghatékony,
a gazdasági-,
társadaImiéskörnyezetifenntarthatóság
e|veinekmegfe|e|ő
kiadási téteIekkelbíró projektjavasIatot
részesíti
támogatásban.A projektgazdának
biztosítania
ke||a ,,jó gazdagondossága,,
végrehajtása
e|vét(a tevékenység
során az
igényelt
támogatás
optimá|is
éskö|tséghatékony
fe|használása,
amita HBBharmadik
fé|től
beszerzettaján|atokkaI
e||enőrizhet),
ami nem sérthetimás közösség érdekeités nem
vezetheta terü|etikti|önbségek
növekedéséhez.
beérkezési
sorrend,a projektekkido|gozottsága
és indokoltságaa|apján'A támogatni
projektjavaslatot
tervezettprojektszám
e|érését
követően beérkező
a He|yiBírálóBizottság
elutasíthatja.

o

@

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
A|ap:

terÜ]etekbe
a Vidéki
beruházóEurópa
.
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Az intézkedéskeretébenpá|yázat csak abban az esetben támogatható, ha a
marketingtevékenység
a beruházástámogatottrészeként
e|számo|ásra
kerÜ|.A kapcso|ódó
marketinge|emek
értéke
maximuma nettóe|számoIható
kiadásS%o-a,vagy;
A beruházásrészeként
kerül, a projekt tárgyát képező tevékenységhez
e|számo|ásra
kapcso|ódó1db rendezvény,
értékemaximuma nettó e|számo|ható
kiadás S%o.a,
de
legfeljebb
250000Ft.
A pá|yázóvá||a|ja,
hogya beruházástegyüttműködés
keretében
va|ósítja
meg.A projekta
partnerreI
rendeIkező
SághegyLeaderEgyesÜ|et
tervezési
terü|etén
székhel|yeI
együttkerü|
megva|ósításra,
a pá|yázat tartaImaz,az együttműködéstárgyára vonatkoztatva
eIszámoIható kö|tséget.
Az intézkedés
keretében
megva|ósítandó
építési
beruházáscsakeszközbeszerzéssel
együtt
va|ósítható
meg.

5.5.Az intézkedés
típusszerinti besoro|ása:

W
El

Közösségicé|úfej|esztés

r.6
vehetőtámogatásminimálisésmaximá|ls
5.5 lgénybe
összege:
Minimumtámogatásiösszeg:

250000 Ft

Maximumtámogatásiösszeg:

10 000 000 Ft

5.7.Ügyfélkör:
Intenzitások

Intenzitások
LHHte|epülésen

Önkormányzat,
önkormányzatitársu|ás

I0o%

LOO%

Non-profitszervezete
k

L00%

LOO%

Egyházijogi
szemé|y

L00%

LOO%

Mikro-kis-közép
vá||aIkozás

60%

6s%

Egyéni
vá||aIkozó

60%

65To

o

g

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfej|esztési
Alap:

a Vidékiterü|etekbe
beruházőEurópa
I
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5.8.TámogathatótelepüIésekköre:

Boba; Borgáta;Bögöt; Bögöte; Keléd;Karakó;Ká|d;Jánosháza;Jákfa;lkervár;Hosszúpereszteg;
Vasegerszeg;Vásárosmiske;
HegyfaIu; Gérce; Sótony; Porpác; Vönöck; VashosszúfaIu;
Vámoscsa|ád; UraiújfaIu; Bejcgyertyános; Kenyeri; Kenéz; Kemenesszentmárton;
Kemeneskápolna;
Tokorcs;
Kemenessömjén;
Kemenespá|fa;
Kemenesmihá|yfa;
Kemenesmagasi;
Rábapaty;Pósfa; ostffyasszonyfa;
Nyőgér;Nick; Nemeskocs;Nemeskeresztúr;
Sitke; Répcelak;
Megyehíd;Köcsk; Kissom|yó;Szergény;
Nagysimonyi;Mesteri; Mersevát; Meggyeskovácsi;
Csönge; Csánig;Duka;Csénye;
Sze|este;Pecö|; Pápoc;Ötbő;zsédeny;Egyházashetye;

5.9.Támogatható tevékenységek:

építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
rendezvény
e|őkészítése
ésmegva|ósítása
marketing
egyéb

T7
5.10.Projekt
adatlaphozcsatolandódokumentumok:
(másoIat)
Áraján|at(ok)
(máso|at)
(eszköz,i||etve
gépkata|ógusban
gépbeszerzés
nemszerep|ő
esetén)
MűszakiIeírás
(másoIat)
Építési
tervdokumentáció
szo|gá|ó
Tervdokumentáció
energiahasznosítását
éstervezőiműszakileírás- megúju|ó
rendszerkiépítése
épü|etgépészeti
esetén(máso|at)
(máso|at)
Kö|tségvetés
az építési
beruházásokhoz
he|yrő|
4dbfotó
Építési
beruházáseseténa megva|ósítási
TuIajdoniIap(másoIat)

(másolat)
Ingatlan-nyi|vá
ntartási
térképmásoIat
(haa fej|esztésselérintett
kéreImet
benyújtó
ügyfé|
Megá||apodás
ingatlan
nema támogatási
(másoIat)
van)
kizárólagos
tu|ajdonában
(másolat)
Egyházijogiszemé
|y-okiratlhatóságibizonyítvány
/ igazo|ás

Vidékfej|esztési
EurópaiMezőgazdasági
A|ap:
beruházóEurópa
a Vidéki
területekbe

- hatóságibizonyítvány/egyházi
igazolás(másolat)
Egyházi,be|sőegyházijogi szemé|y

vagya társu|ási
tanácsnaka határozatkivonata(máso|at)
képvise|őtestÜ|etének
Önkormányzat
(másolat)
magyarnye|vűfordítása
Idegennye|venkiá|lított
dokumentum
bíróságikivonat(máso|at)
véte|ét
igazo|ó30 napná|nemrégebbi
Nonprofitszervezetnyi|vántartásba
(aSághegyLeaderEgyesü|et
formanyomtatványán,
máso|at)
megá||apodás/-ok
Együttműködési
(cDlDVD)
digitá|is
adathordozón
A projektadat|ap
ésa csatoltdokumentumok
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Vidékfej|esztési
Alap:
EurópaiMezőgazdasági
terÜ|etekbe
a Vidéki
beruházoEurópa

l ) A l r . ^ NI \l u N A ( l r n F

6' számúintézkedés

6.1.HVs intézkedés
megnevezése:

D.1.)FaIusi
szá|láshe|yek
kia|akítása
ésfej|esztése,
jeIlemző,szá||áshe|yhez
a térségre
nem köthető
turisztikai
attrakciófej|esztése

6.2.Kapcso!ódó
HVs cé|kitűzés
megnevezése:
fej|esztések
ésszolgá|tatások
bővítése,
I Turisztikai
aktívpihenésfe|tételeinek
biztosítása

6.3.HVs intézkedés
|eírása:

- FaIusiszá||áshelyek
létrehozására
ésfe|újítására.
A fej|esztéshez
kapcso|ódófaIusi,ésökoturisztikai
fejIesztések,beruházások infrastrukturá|isés
szo|gáltatási fe|tételeinek, marketingjének
támogatására.
A szá||áshe|y
fej|esztés
a 239/2oo9
(X.20.) Kormány rende|et aIapján közösségi
szá||ásheIyek,
faIusi szál|ásheIyekfejIesztésére,
va|amintezenkívü|
|ovasturisztikaiszo|gá|tatás
és
L9
|ovaspihenőhe|yek
kia|akítására,
vízi,szakrá|isés
aktívturizmusfej|esztésére.
- A szá||áshe|yhez
nem kapcso|ódóturisztikai
tevékenységek
fej|esztésére,
marketingtevékenység
bővítésére,
együttműködési há|ózatok kiaIakítására.A
turisztika
i tevékenységhez
kapcsolódórendezvény
szervezésére
ésmegva|ósítására.

6.4.Támogatási
kritériumok:
A He|yiBírá|óBizottságcsaka fejlesztési
cé|e|érése
szempontjábó|
egyérte|műen
indoko|t,
kö|tséghatékony,
a gazdasági-,
társadalmiéskörnyezetifenntarthatóság
elveinekmegfeIe|ő
kiadási téteIekkeIbíró projektjavasIatot
részesítitámogatásban.A projektgazdának
biztosítania
kel| a ,,jő gazdagondossága,,
e|vét(a tevékenység
végrehajtása
során az
igénye|t
támogatás
optimá|is
éskö|tséghatékony
feIhaszná|ása,
amita HBBharmadik
fé|tő|
beszerzettaján|atokkaI
e||enőrizhet),
ami nem sérthetimás közösség érdekeités nem
vezetheta terÜ|etikü|önbségek
növekedéséhez.
A He|yiBírá|óBizottságaz intézkedés
keretében
8-10 projektjavas|at
támogatásáttervezi

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
A|ap:
a Vidéki
teruletekbe
beruházoEurópa

beérkezési
sorrend,a projektekkido|gozottsága
és indoko|tsága
a|apján.A támogatni
projektjavas|atot
tervezettprojektszám
követően beérkező
e|érését
a HelyiBírálóBizottság
eIutasíthatja.
Az intézkedéskeretébenpályázat csak abban az esetben támogatható, ha a
marketingtevékenység
a beruházástámogatottrészeként
eIszámo|ásra
kerü|.A kapcso|ódó
marketinge|emek
értékemaximuma nettó e|számo|ható
kiadás 5%,-a,
de |egfe|jebb
1 000 000Ftvagy;
A beruházásrészeként
e|számolásra
kerü|a turisztikaitevékenységhez
kapcsolódó].db
rendezvény,
értéke
maximuma nettóe|számo|ható
kiadásS%o-a,
de legfe|jebb
1 000000Ft.
A pá|yázóvá|la|ja,
hogya beruházástegyÜttműködés
keretében
va|ósítja
meg.A projekta
partnerreI
SághegyLeaderEgyesü|et
tervezési
terü|etén
székhe||yeI
rendeIkező
együttkerül
megva|ósításra,
a pá|yázat tartaImaz,az egyÜttműködéstárgyára Vonatkoztatva
e|számoIható kö|tséget.

6.3.Az intézkedés
típusszerinti besorolása:

E

Vá|la|kozásicé|úfej|esztés

B

Közösségicé|ú
fej|esztés

20

6.6 lgénybe
vehetőtámogatásminimálisésmaximálisösszege:
Minimumtámogatásiösszeg:

250 000 Ft

Maximumtámogatási
összeg:

50 000 000 Ft

6.7.Ügyfélkör:

Intenzitások

Intenzitások
LHHte|eoü|ésen

önkormányzat,önkormányzatitársu|ás

rco%

rco%

Non-profit
szervezetek

IOO%

rco%

Egyházijogi
szemé|y

IOO%

LOO%

Mikro-kis
válIalkozás

60%

65%

Egyéni
vá||aIkozó

60%

65%

Természetes
személy

60%

6s%

o

EurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztésiA|ap:

a Vidéki
terÜ|etekbe
beruházoEurópa
I

a

f

a

r

,

,

6.8.Támogathatótelepü|ésekköre:

Boba; Borgáta;Bögöt; Bögöte; Ke|éd;Karakó;Káld;Jánosháza;Jákfa;Ikervár;Hosszúpereszteg;
HegyfaIu; Gérce; Sótony; Porpác; Vönöck; VashosszúfaIu;
Vasegerszeg;Vásárosmiske;
Vámoscsa|ád; UraiújfaIu; Bejcgyertyános; Kenyeri; Kenéz; Kemenesszentmárton;
Kemenessömjén;
Kemenespá|fa;
Kemenesmihá|yfa;
Kemenesmagasi;
Kemeneskápo|na;
Tokorcs;
Sitke; Répce|ak;
Rábapaty;Pósfa; ostffyasszonyfa;
Nyőgér;Nick; Nemeskocs;Nemeskeresztúr;
Nagysimonyi;Mesteri; Mersevát; Meggyeskovácsi;
Megyehíd;Köcsk; Kissom|yó;Szergény;
Sze|este;Pecö|; Pápoc;Ötbő;zsédeny;Egyházashetye;
Csönge; Csánig;Duka;Csénye;

6.9.Támogatható
tevékenysége
k:
építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
rendezvény
e|őkészítése
ésmegva|ósítása
marketing
21

egyéb

6.10.ProjektadatIaphozcsatolandó dokumentumok:

(másolat)
ArajánIat(ok)
(eszköz,il|etvegépkata|ógusban
gépbeszerzés
(máso|at)
Műszaki|eírás
nemszerep|ő
esetén)
(máso|at)
Építési
tervdokumentáció
- megúju|ó
Tervdokumentáció
éstervezőiműszaki|eírás
energiahasznosítását
szo|gáló
rendszerkiépítése
épÜ|etgépészeti
esetén(máso|at)
(máso|at)
Kö|tségvetés
az építési
beruházásokhoz
Epítési
beruházáseseténa megvalósítási
helyrő|4dbfotó
Tu|ajdoni
Iap(máso|at)
(másoIat)
IngatIan-nyi|vántartási
térképmásolat
(haa fej|esztésse|érintett
Megá||apodás
ingat|an
nema támogatásikéreImet
benyújtó
ügyfé|
kizáró|agos
tu|ajdonában
van)(másoIat)

EurópaiMezógazdasági
Vidékfejlesztési
A|ap:
a Vidéki
terÜletekbe
beruházoEurópa

D A t r ^ N v ltt i N r r : t - r n F

Egyházi jogi szemé|y-o kiratlhatósági bizonyítvány/ igazo|ás(máso|at)
- hatóságibizonyítvánv/egyházi
(máso|at)
Egyházi,be|sőegyházijogiszemé|y
igazo|ás
(máso|at)
onkormányzat
képvise|őtestÜ|etének
vagya társu|ási
kivonata
tanácsnak
a határozat
(másolat)
|degennye|venkiá||ított
dokumentum
magyarnye|vűfordítása
Nonprofitszervezetnyi|vántartásba
véte|ét
igazo|ó30 napná|nemrégebbi
bíróságikivonat(máso|at)
(aSághegyLeaderEgyesÜ|et
Együttműködési
megá||apodás/-ok
formanyomtatványán,
máso|at)
(cD/DVD)
A projektadat|ap
ésa csato|t
dokumentumok
digitá|is
adathordozón
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EurópaiMezogazdasági
Vidékfej|esztési
Alap:
terÜletekbe
a Vidéki
beruházoEurópa

PROJEKTADATLAP

A Sághegy Leader Egyesület LEADER HACS.hoz a IEADER
jogcímkeretébenteruezett projektjavas|atbenyújtásához

1. ÜevféIadatai:

Ügyfélneve:
jogosu|tneve:
Képvise|etre
Ügyfé|
székhelye/|akcíme:
MVH regisztrációsszám:
Kapcso|attartó
neve:
KapcsoIatta
rtó teIefonszáma:

1.1.Ügyfélminősítési
kódja:
I

1- Be|fö|ditermészetes
szemé|y;

I

2 -Mikrová||aIkozás;

I

3 - Kisvál|alkozás;

l

4 - Középvá||a|kozás;

f]

5 - 1-4-benemtartozóvá|la|kozás;

I

6 - Nonprofitszervezet
á||amháztartáson
be|ü|;

I

7 - Nonprofitszervezet
á||amháztartáson
kívül.

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
A|ap:
a Vidéki
terÜletekbe
beruházoEurópa
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1.2.Ügyfétá|talválasztottértesítési
mód:
(Az elektronikus értesítés
kézbesítési
ideje a munkoszeruezetáltali kiküldésidőpontja.)

Postaileve|ezési
címre:
postafiókba:
EIektronikus
Kizórólag csak egy értesítési
mód vólasztható!

2. Proiektiavaslatra
vonatkozóinformációk:
(projektjavoslat címe):
2.1. Fejlesztésmegnevezése

2.2.HVs célmegjelö|ése:
I

A - TelepÜ|éskép
kia|akítása,
fej|esztése,
épített
örökségÜnkfenntartása,
élhetőbbé|etkía|akítása

gazdasági
potenciá|
B - Térségi
erősítése,
fiatalokéshe|yivá||a|kozások
bevonásaa
I
gazdaságfejIesztésbe
tr

C - Az identitástudat
erősítése,
hagyományaink
megőrzése,
a térségi
együttműködés
fej|esztése

n

D - Turisztikai
fejlesztések
fe|téte|einek
ésszo|gáltatások
bővítése,
aktívpihenés
biztosítása

2.3.HVs intézkedés
megjelölése:
l

javítása
A.1.)- Sporto|ási
fe|téte|ek

D

A.2.)- Közbiztonság
éstűzvédelem
fej|esztése

I

B.1.)- A he|yivá||aIkozások
ésterme|ők
versenyképességének
növe|ése

f]

c.1.)- Rendezvényszervezés
éstérségi
kapcso|atok
fejlesztése

tr

c.2.|- Természeti
ésku|turá|is
örökségünkvéde|me,
megőrzése
ésfenntartása

je||emző,
D.1.)- Szá||áshe|yek
kia|akítása
ésfej|esztése,
a térségre
szá||áshe|yhez
nemköthető
n
turisztikai attrakció fejIesztése

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
A|ap:
a Vidéki
terü|etekbe
beruházoEurópa
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2.4.Támogathatótevékenységek
megje!öIése:
(Több tevékenység
is bejelölhető a projektjavaslatatapjón)

I

építés

I

gépbeszerzés

I

eszközbeszerzés

I

rendezvény
e|őkészítése
ésmegva|ósítása

I

marketing

!

egyéb

2.5. Megvalósításten,ezett helyszíne(TetepüIés,
Közterület, Hózszóm, Hetyrojziszóm):

2.6.A jelen|egihelyzet|eírása,bemutatása(max.2000karokter):

2.7.A tervezett projekt cé|ja(max.2000 korakter):

2.8.A teÍvezettfejlesztésrészletes,
tényszerűbemutatása,a HelyiVidékfejlesztési
Stratégiához
va!ó
illeszkedés
kifejtése,
a LEADERalape|vekmegjeIentetése
(max.3000karakter):

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfej|esztési
Alap:
a Vidéki
terÜ|etekbe
beruházőEurópa
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ry#
2.9. Kö|tséaletés

A projektteljestervezettköltsége:
A projektmegvalósításához igénye|ttámogatás:

Ft
.......Ft

2.10.Nyilatkozat

A projektadattopbenyújtósóvalvóllalom,hogya HelyiBíróló Bizottsógáltal hozottpozitívdöntést
követően, a projektügyfélkopunkeresztülibenyújtósónaka HelyiBíróló Bizottsógtómogotó
pozitívirányba
nyilatkozat kióllítósőt követően 31napon belül eleget teszek,a projek költségvetését
nem módosítom.
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Képviselőneve:

Aláírás:

p.h

Dátum:

* A nyilatkozattéte]i
agrár-vidékfejlesztési,
mezőgazdasági,
köte|ezettséga
ésaz adatszolgá|tatási

kapcsolódóe|járásegyeskérdéseirő|
ésegyébintézkedésekhez
va|aminthatászatitámogatásokhoz
szó|ó2oo7.éviXVll.törvény6. és7. $-ona|apu|

Ig

Alap:
Vidékfej|esáési
EurópaiMezőgazdasági

Európa
beruhéEó
terü|etekbe
a Vidéki

PROJEKTADATLAPkitöltés!útmutató

A Sághegy Leader Egyesü|etLEADER HACS-hoza LEADERjogcímkeretébente]vezett projektjavaslat
benyújtásához

A projektadat|ap
kitö|téséhez
köte|esmindenLEADER
HAcskitö|tési
útmutatót
me||ékeIni.
Az IHá|taI
pontokszerinta kitö|tési
e|őírtminimumadattartalomhoz
me||éke|jük
útmutatót,
me||ye|a
LEADER
HAcs á|taIeIkészített
útmutatókiegészítendő.

projektadatlapon
Ügyfét
neve:Az ügyfé|
fe|tüntetett
hivata|os
neve,természetes
szemé|y
eseténa
teljesnév.
jogosu|tszemély
Képviseletre
neve:Az ügyfé|
képviseletére
a létesítő
okirata|apjánképviseIetre
jogosu|t
neve(amennyiben
re|eváns).
Ügyfé|székheIye/lakcíme:
Az ügyfé|
bíróságibejegyzésében
szerep|őszékhely,
magánszemé|y
eseténaz
á||andó|akcím.
MVH regisztrációs
rende|kezik
MVH regisztrációs
száma:Amennyiben
az ügyfé|
számma|,
abbanaz
esetbenke||kitö|teni.
Kapcsolattartó
neve:A projektkapcsánfe|e|őskapcsolattartó
szeiné|y
neve,te|efonszáma.
kódja:Je|ö|jebe a szervezetiformájánakmegfe|e|ő
Ügvfétminősítés
kódot. (duplakottintósa minősítés
előttijelölőnégyzeten,majd a felugró ablakbanaz Alapérték/Jelöltre
állítósa)
Ügyfé|áltaIválasztott
értesítési
mód:TegyenX-eta kivá|asztott
értesítési
mód e|őttinégyzetbe!
Az
e|ektronikus
értesítés
kézbesítési
idejea munkaszervezet
időpontja.Kérjük
á|taIikikü|dés
ezt figyeIembe
venniaz értesítés
módjánakkivá|asztásánál.
je|ö|hetőbe.Amennyiben
Kizárólagegyértesítésicím
mindkét
kerü|,úgyaz
címfe|tüntetésre
ndó kapcso|atta
rtásra.
elektronikus
címalkaImaza
ProjektjavasIatra
vonatkozóinformációk:
Fejlesztés
megnevezése:
A tervezettfej|esztés,
rövid, átfogó megnevezése,
címe.
HVScé|megjelölése:
A HVS-bena LEADERHAcsá|taImeghatározott
megnevezése.
cé|kitűzés
HVSintézkedés
megjelölése:
A HVS-bena LEADERHACSálta|,a célkitűzések
elérése
cé|jábó|
megfoga
Imazottintézkedés
megnevezése.

fulrovrmElB

EurópaiMezogazdasági
Vidékfejlesztési
AIap:
a Vidéki
terÜ|etekbe
beruházoEurópa
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fe|soro|t
Támogathatótevékenységek:
A LEADERrende|et
2.5.(3)bekezdésében
tevékenységek
közü|
Több tevékenység
keIlkivá|asztani
a fej|esztés
keretében
tervezetttevékenységet/tevékenységeket.
is
majda felugró ablakbanaz
megje|ölhető.(duplakattintósa tevékenység
előttijelölőnégyzeten,
Al apérték/Jelöltre ó llítósa)
A LEADERHACSi||etékességi
|évőte|epÜ|és
megnevezése,
MegvaIósítás
tervezetthelyszíne:
terÜ|etén
projektjavas|atba
p|ő
kívánják megva|ósíta
ni.
ahoI a
n szere fejIesztés
A ieIenlegiheIyzet|eírása,bemutatása(max.2000karakter):
Annakrövid bemutatása,
hogya fejlesztés,
i|letveprogram
A tervezeüprojektcélja(2000karakter):
megva|ósításával
mi|yencélokat
kívánnak
e|érni
ésez közvetvehogyansegítielő a HVS-bena LEADER
HACSá|taImeghatározott
cé|kitűzések
e|érését.
való
A tervezettfejlesztésrész|etes,
tényszerűbemutatása,a HeIyiVidékfej|esztési
Stratégiához
(3000karakter):A konkrétfej|esztés
ésa
illeszkedés
kifejtése,
a LEADERalape|vekmegjelentetése
projektkörnyezet
indoko|ása,
bemutatása.
bemutatása,
a fej|esztés
a várhatóeredmények
KöItségvetés:
A projektteljeskö|tsége
az igénye|t
támogatássa|
éssajátforrássaI
számítottan.
A projektmegvalósításához
igényelt
támogatás:A projektte|jeskö|tségvetésén
be|Üla LEADER
forrásbó|igényelt
támogatásösszege.
neveésa|áírása.
KépviseIő
neve,a|áírás:
Az ügyfél
cégbejegyzés
szerintihivatalosképvise|őjének
28

úJrrovrffilo

Vidékfejlesztési
EurópaiMezőgazdasági
Alap:
teruletekbe
beruházoEurópa
a Vidéki

összesítő adatlap

LEADERHACS neve:SághegyLeaderEgyesü|et

Stratégiája
2013.
HVS címe:SághegyLeaderEgyesü|etHe|yiVidékfejlesztési

Fő célkitíízések
megnevezése(o sorok bővíthetőek)..
kialakítása,
fej|esztése,
épített
örökségÜnkfenntartása,
élhetőbbé|etkiaIakítása
A. TeIepü|éskép

(asorokbővíthetőek)
tartozó intézkedések
megnevezése
Célkitűzésekhez

javítása
fe|téte|ek
A.1.)Sporto|ási

fej|esztése
A.2.) Közbiztonságéstűzvéde|em

B. Térségigazdasági potenciá| erősítése,fiata|ok és he|yi vá||aIkozásokbevonása a
gazdaságfejIesztésbe

(asorokbővíthetőek)
megnevezése
Célkitűzésekhez
tartozó intézkedések

növe|ése
B.1')A he|yivá|laIkozások
ésterme|ők
versenyképességének

Vidékfejlesztési
EurópaiMezőgazdasági
A|ap:
területekbe
a Vidéki
beruházoEurópa
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l.)irti,rxrt lox,rt

I'ttl,t

c. Az identitástudat
erősítése,
hagyományaink
megőrzése,
a térségi
együttműködés
fej|esztése

(a sorokbővíthetőek)
Célkitűzésekhez
tartozó intézkedések
megnevezése

C.1.)Rendezvényszervezés
éstérségi
kapcso|atok
fejIesztése

C.2.)Természeti
ésku|turális
örökségünkvédeIme,
megőrzése
ésfenntartása

D. Turisztikai
fejlesztések
ésszo|gáltatások
bővítése,
aktívpihenés
feltéte|einek
biztosítása

(asorokbővíthetőek)
Cé|kitűzésekhez
tartozó intézkedések
megnevezése

je||emző,
D.1..)
Szá||áshe|yek
kia|akítása
ésfejIesztése,
a térségre
szál|áshe|yhez
nemköthető turisztikai
attrakciófejlesztése

Gazdaságfej|esztésre
a||oká|t
forrás:193089879forint

|tatásfejIesztésre
Szo|gá
aIlokált forrás:2o8879 128forint

LEADERHACSeInök a|áírása

M unkaszervezet
vezetőa|áírása

EurópaiMezőgazdasági
Vidékfej|esztési
A|ap:
a Vidéki
terÜ|etekbe
beruházoEurópa
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Kitöltésiútmutatóaz összesítőAdatlaphoz

Az Útmutató7.szme||ékletét
képezőÖsszesítő
adat|apa HVSfe|Ülvizsgá|at
soránkia|akított
cé|-és
intézkedésrendszert
mutatjabe.Az összesítőadatIapkizáró|ag
a HVSLEADERTervében
megje|ö|t
cé|kitűzések
ésazoke|érését
szo|gá|ó
intézkedések
megnevezését
tartaImazza.
Fontos,hogyaz
adatlapkitö|téséné|
ügye|jünk
arra,hogyaz egybizonyosszámonmegje|ö|tcé|kitűzéshez
a hozzá
(Azaz
tartozóintézkedések
azonosszámomkerüljenek
fe|tÜntetésre. egyérteIműen
megá||apítható
|egyen,
hogyaz 1'szcélkitűzés
me||é
az L.1..,
]..2.,stb.intézkedések
tartoznak.)
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l&

EurópaiMezogazdasági
Vidékfejlesáési
Alap:
terÜletekbe
a Vidék.
beruházőEurópa

EGYÜTTM
ŰröoÉslrueeÁupooÁs
(azUMVPLEADER
tenge|yének
keretében
meghirdetett,
a SághegyLeaderEgyesü|et
intézkedéseihez)

amely !étrejöttegyrészről
:
Szervezet/cég

crm
adószám
képvise|ő
a továbbiakban
Kére|mező
másrészről:
Szervezet/cég
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crm
adószám
képvise|ő

a továbbiakban
Partner
egyÜttesen
a ,,fe|ek,,
között, aIu|írott
he|yenésidőben,az a|ábbife|téte|ekke|:

1.AzEgyüttműködés
cé|ja,
e|várteredménye:

2. Az egyÜttműködés
tárgya:

Euripai Mezogazdasági
Vidékfejlesztési
A|ap:
a Vidéki
terÜ|etekbe
beruházaEurópa

#]
@
Dzlffi

3. Az együttműködés
időtartama:

4. Az együttműködőfe|ekvá|la|tköte|ezettségei:
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5.AzegyÜttműködést
szabá|yozó
egyébkérdések:

A megál|apodást
mindkét
fé|,mintakaratávaI
megegyezőt
írjaa|á,
Kelt:

Kérelmező
cégszerű
aláírása

Partner
cégszerű
a|áírása

EurópaiMezogazdasági
Vidékfej|esztési
A|ap:

terÜ|etekbe
a Vidéki
beruházoEurópa

EuripaiMezogazdasági
VidékÍejlesztési
A|ap:

a vidékiterÜletekbe
beruházoEurópa
PROJEKT

ADATLAP

A Sághegy Leader Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER
jogcím keretébentervezett projektjavas|at benyújtásához

l.

Ügvfé|adatai:

Ugyfélneve:
jogosultneve:
Képviseletre
Ugyfélszékhelye/lakcíme
:
MVH regisznációsszám:
Kapcsolattartóneve:
Kapcsolattartótelefonszáma:
1.l. ÜgyféIminősítési
kódja:
D

l -Belft'lditermészetesszemély;

!

2 -Mikrovállalkozás;

!

3 . Kisvállalkozás;

!

4 - Középvállalkozás;

!

5 - l-4-benemtartozóvá|la|kozás;

!

6 - Nonprofit szeryezetá\|amháztartáson
belü|;

!

7 - Nonprofit szervezetál|amháztartáson
kívü|.

l.2. UgyféláltaI vá|asztottértesítési
mód:
(Az elektronikus értesítés
kézbesííési
ideje a munkaszervezetdllali kiküIdésidőÍpontja.)
Postai levelezésicímre:
Elektronikus postafiókba:
Kizárólag csak egl értesítési
mód vólasztható!

2. Proiektiavas|atravonatkozóinformációk:
(projektj avasl at címe)
2.1. Fejlesztésmegnevezése
:
2.2.Hvs célmegielö|ése:
!

A - Településkép
kialakítása,
fejlesÍése,
épített
örökségünkfenntartása,
é|hetőbb
életkialakítása

!
!

gazdaságipotenciálerősítése,
B - Térségi
fiatalokéshelyi vá||alkozásokbevonásaa gazdaságfejlesáésbe
C Az identitástudat
erősítése,
hagyományainkmegőrzése,
a térségi
együttműködésfej|esztése

!

D - Turisztikaifejlesaések
ésszo|gáltatások
bővítése,
aktívpihenés
fe|tételeinek
biaosítása

+
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EurópaiMezőgazdasági
Vidékfejlesztési
A|ap:

a vidékiterü|etekbe
beruházaEurópa
2.3.HvS intézkedés
megielölése:
!

javítáSa
A.l.) - Sportolásifeltételek

!

A.2.) - Közbiztonságéstűzvédelem
fejlesztése

n

B.1.). A helyi vállalkozásokéstermelőkversenyképességének
növelése

!

c.l.) - Rendezvényszeryezésés
térségi
kapcsolatok
fej|esaése

!

C.2.)- Természeti
éskulturálisörökségünkvéde|me,
megőrzése
ésfenntartása

n

jellemző,szálláshelyheznem köthető turisaikai
D'l.) - Szálláshelyekkialakítása
ésfejlesaése,
a térségre

attrakciófejlesaése
2.4.T ámogathatótevékenységek
megielö|ése:
(Tabb tevékenység
k bejelÓlhető a projektjovaslatalapjón)
!

építés

!

gépbeszerzés

!

eszközbeszerzés

!

rendezvény
e|őkészítése
ésmegvalósítása

!

marketing

!

egyéb

2.5. Megvalósítástervezetthe|yszíne(Település,
Közterület, Házszám,Helyrajzi szám):

2.6. A jelen|egi helyzet leírása, bemutatása (max.2000 karakter):

2.7.A teruezettprojekt cé|ja(max.2000 karakter):

2.8. A tervezett fejlesztés részletes,tényszerű bemutatása, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való
i||eszkedéskifejtése'a LEADER

(max.3000 karakter):
alapelvek megie|entetése

2.9. Költségvetés

A projekt teljes tervezett költsége:
A projekt megvalósításához igényelttámogatás:

2.10. Nyilatkozat
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qffiffi a vidékiterü|etekbe
beruházóEurópa

A projela adatlap benyijt,is,Íval vóllalom, hogl a Helyi Bíróló Bizottsóg óltal hozott pozittv dönt^t követően, a
projeld i;igtfelkapun keresztüli benyűjtósónak a Helyi Bíróló Bizottstig.támogató nyilatkozat kióilításót követően
pozitív irónyba nem módosítom.
3)napon beliil eleget teszek, a projekt kaltségvetését

Képviselőneve:
Aláírás:
p.h

Dátum:
* A nyilatkozaÍtéte|iés az adatszolgáltatásikötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint
kapcsolódó eljrárásegyeskérdéseiről
szóló 2007. éviXV[.
halászatitámogatásokhozésegyébintézkedésekhez
törvény6, és7.$.on alapul
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Vidékfej|esztési
EurópaiMezőgazdasági
A|ap:
a vidékiterü|etekbe
beruházőEurópa
PROJEKT ADATLAP kitöltésiútmutató
A Sághegy Leader Egyesület LEADER

HACS-hoz a LEADER

jogcím keretébentervezett projektjavaslat

benyújtásához

A projekt adatlap kitöltéSéhezköteles minden LEADER HACS kitöltési útmutatótmellékelni'Az IH által előírt
minimum adattartalomhozmellékeljük pontok szerint a kitö|tési útmutatót,mellyel a LEADER

HACS által

elkészítettútmutatókiegészítendő.

Ügyfé| neve: Az ügyfel projekt adat|aponfelttintetetthivatalos neve, természetesszemély eseténa teljes név.
Képviseletre jogosult szemé|yneve: Az ügyfel képviseletére
a létesítőokirat alapján képviseletrejogosult neve
(amennyibenreleváns).
Ügyfé| székhe|ye/|akcíme:Az ügyfél bírósági bejegyzésébenszereplő székhely, magánszemély eseténaz
állandó lakcím.
MVH

regisztrációs száma: Amennyiben rende|kezikaz ügyfe| MVH regisarációs számma|, abban az esetben

kelI kitö|teni'
Kapcso|attartó neve: A projekt kapcsán fe|elős kapcsolattartószemélyneve, te|efonszáma.
Ügyfél minősítés kódja: Jelölje be a szervezeti formájának megfelelő kódot, (dupla kattintós a minősítéselőtti
j el ö l őnégz eten, maj d a fe lugr ó a bl akb an az A l ap értéaJ eb ltr e ól l ítás a)
Ügyfél átta| vá|asztott értesítésimód: Tegyen X-et a kiválasaott értesítésimód előtti négyzetbe| Az
kézbesítésiideje a munkaszervezeÍÍitali kikiildés időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni
elektronikus értesítés
az értesítés
módjának kiválasztásánál.
kerül, űgy az e|ektronikuscím
Kizárólag egy értesítési
cím jelölhető be. Amennyiben mindkétcím feltüntetésre
alkalmazandó kapcso|attartásra.
Projektjavaslatra vonatkozó információk:
Fejlesztésmegnevezése:A tervezettfej|esztés,
rövid, átfogó megnevezése'címe.
HVS cé|megie|ö|ése:A HVS.ben a LEADER HACS által meghatározottcé|kitűZés
megnevezése.
HVS

intézkedés megielölése: A

HVS-ben a LEADER

HACS

á|tal, a cé|kitűZéSekelérésecéljából

megfogalmazott intézkedésmegnevezése.
Támogatható tevékenységek:A LEADER

fe|soro|ttevékenységek
rendelet 2.$. (3) bekezdésében
közül kell

is megjelölhető.
kiválasaani a fejlesaés keretébentervezetttevékenységet/tevékenységeket.
Több tevékenység
(dupla kattintós a tevékenységelőtti jelölőnég/zeten, majd afelugró ablakban az Alapérté]r/Jelaltre óllítósa)
Megva|ósítás tervezett helyszíne:A LEADER HACS i|letékességi
területén|évőtelepülésmegnevezése,
aho| a
proj ektjavaslatban szereplő fej l esaés kívánják megvalós ítani.
A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés,illetve program
megva|ósításávalmilyen célokatkívánnakelérniésez közvetve hogyan segítielő a HVS-ben a LEADER HAcs
által meghatározott célkitűzésekelérését.
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Vidékfej|esztési
-*::T..^jMezőgazdasági
Európai
Alap:
]'.::"y:**:*o..':";,:-,.\,rJÉ.

a vidéki
terü|etekbe
beruházóEurópa

A tervezettfejlesztésrészletes,tényszerűbemutatása,a He|yi Vidékfej|esáésiStratégiáhozvaló i|leszkedés
(2500 karakter): A konkrétfejlesáésésa projeklkörnyezet
kifejtése'a LEADER alapelvek megie|entetése
bemutatása,
a fejleszésindokolása,a várhatóeredmények
bemutatása..
Költségvetés:A projektteljesköltségeazigénye|t
támogatássaléssajátfonással számítottan.
A projekt megvalósításáhozigénye|ttámogatás: A projektteljes költségvetésén
belül a LEADER fonásból
igényelttámogatásösszege.
Képviseló neve,a|áírás:Az ügyfélcégbejegyzés
neve ésaláírása.
szerintihivatalosképviselójének
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DARÁNYI |GNACrrnür

