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Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Köztisztasági fürdők és mosodák létrehozása, működtetése
Vonatkozó HPME azonosító: 820a01
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony életminőségjavítás

I. Fogalom magyarázat

Köztisztasági fürdő és mosoda: olyan hely, ahol a nyitvatartási időben tisztálkodásra és egyúttal a ruhaneműk, egyéb háztartási textíliák
mosására van lehetőség. Megújuló energiaforrás: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folytonosan rendelkezésre áll
(szélenergia, napenergia, geotermikus energia, fa, biomassza), kivéve 2000. évi C. Tv. 80 §. (2.) bek. meghatározott kis értékű
eszköz. Szociálisan rászoruló ember= rossz lakhatási körülmények között élő ember, akinek lakóházában nincs vezetékes víz és fürdőszoba,
valamint az adott település jegyzője által kiállított igazolással a szolgáltató helyen a szolgáltatást kedvezményesen veheti igénybe. Egyéb
szolgáltatás:  klubfoglalkozások, képzések, tréningek, egészségmegőrző-, szabadidős tevékenységek.   

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe köztisztasági fürdők és mosodák kialakítása céljából, meglévő épület felújításhoz, kapcsolódó
infrastruktúrafejlesztéshez, a köztisztasági fürdő és mosoda szolgáltatásaihoz szükséges eszközök, gépek, berendezési tárgyak
beszerzéséhez, a szolgáltatás népszerűsítését szolgáló marketinghez, kötelező arculati elemek megjelenítéséhez és a tevékenység
működtetéséhez. Új épület, építmény építése, meglévő építmény felújítása a célterületen belül nem támogatható! A támogatás célja, hogy a
Vasi Őrtorony HACS területén, olyan, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia "Az EMBER, mint a legfőbb érték" intézkedésében megfogalmazott
közösségi igényre megoldást nyújtó, partnerségben működtetett közfürdők és mosodák jöjjenek létre, amelyek a szociálisan rászoruló emberek
méltóságának megőrzését, társadalomból való kirekesztésének megakadályozását, a kirekesztettek társadalmi integrációját segítik elő. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 5 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek



Csak azok a non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek jogosultak pályázatot benyújtani, melyek 2010. január 1. előtt alakultak. A
támogatással megvalósított fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás együttműködésben működtethető.  A pályázó együttműködési
szándéknyilatkozatot csatol, amely származhat önkormányzattól, non-profit szervezettől és egyházi jogi személytől, a rászoruló személyek
felkutatásának, ellátásának céljából. A pályázó vállalja, hogy a működtetés ideje alatt a szociálisan rászoruló emberektől fürdő és mosodai
együttes szolgáltatásért az első működtetési évben alkalmanként legfeljebb 500 Ft díjat kér, az ezt követő kötelező működtetési években a díjat
nem vagy legfeljebb az infláció mértékével növeli.  A pályázó vállalja, hogy a kötelező
működtetési időszakban, minden év február 15. és március 15. között a működésről szóló jelentést beküldi a Vasi Őrtorony Közhasznú
Egyesület részére. A pályázó vállalja, hogy a projekt előrehaladásáról legkésőbb az utolsó kifizetési kérelmének benyújtása időpontjáig
jelentést tesz a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület részére.

V. Jogosult települések

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

Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

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; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés  megújuló energiahasznosítást tartalmaz Pályázati adatlap és műszaki leírás vagy tervezői

nyilatkozat
10

Szociálisan rászoruló célcsoport számára nyújtott
egyéb szolgáltatások gyakorisága

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

15



Együttműködés minősége Együttműködési szándéknyilatkozat a vállalkozókkal (a
Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által
rendszeresített formanyomtatvány) 

10

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által hitelesített
projektötlet adatlap másolata.

15

A pályázó szervezetnél a pályázat benyújtását
megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a
foglalkoztatottak létszámának bővülése a fejlesztés
hatására

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány) 

20

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 . (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

A 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy 240/2006
(XI.30) kormányrendelet. 

10

Szolgáltatáshoz való hozzáférés nyári időszakban
(június 1- augusztus 31.)

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány 

10

Szolgáltatáshoz való hozzáférés tavaszi, őszi és téli
időszakban (szeptember 1-május 31.)

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés  megújuló energiahasznosítást tartalmaz Igen 10
A fejlesztés  megújuló energiahasznosítást tartalmaz Nem 0
Szociálisan rászoruló célcsoport számára nyújtott
egyéb szolgáltatások gyakorisága

Hetente egynél több alkalommal 15

Szociálisan rászoruló célcsoport számára nyújtott
egyéb szolgáltatások gyakorisága

Hetente egy alkalommal 12

Szociálisan rászoruló célcsoport számára nyújtott
egyéb szolgáltatások gyakorisága

Kéthetente egy alkalommal 8

Szociálisan rászoruló célcsoport számára nyújtott
egyéb szolgáltatások gyakorisága

Havonta egy alkalommal 4

Szociálisan rászoruló célcsoport számára nyújtott
egyéb szolgáltatások gyakorisága

Ritkábban, vagy egyáltalán nem 0

Együttműködés minősége Az alapjogosultsági feltételen felül az
együttműködésben a vállalkozói szféra legalább két
képviselője is részt vesz

10

Együttműködés minősége Az alapjogosultsági feltételen felül az
együttműködésben a   vállalkozói szféra legalább egy
képviselője is részt vesz

5

Együttműködés minősége Az együttműködésben nem vesz részt vállalkozói
szféra képviselője

0

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

Ha a pályázó a célterület kialakításához hozzájárult
projektötlettel

15

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

Ha a pályázó a célterület kialakításához nem járult
hozzá projektötlettel

0

A pályázó szervezetnél a pályázat benyújtását
megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a
foglalkoztatottak létszámának bővülése a fejlesztés
hatására

A pályázó a fejlesztés hatására a kötelező működtetési
időszak teljes időtartama alatt legalább egy fő 8 órás
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval
növeli a foglalkoztatottak számát

20

A pályázó szervezetnél a pályázat benyújtását
megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a
foglalkoztatottak létszámának bővülése a fejlesztés
hatására

A pályázó a fejlesztés hatására a kötelező működtetési
időszak teljes időtartama alatt egy fő legalább 4 órás
részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval
növeli foglalkoztatottak számát

10

A pályázó szervezetnél a pályázat benyújtását
megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a
foglalkoztatottak létszámának bővülése a fejlesztés
hatására

Nem növeli a foglalkoztatottak számát 0



A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 . (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

Igen 10

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 . (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

Nem 0

Szolgáltatáshoz való hozzáférés nyári időszakban
(június 1- augusztus 31.)

A hét több mint négy napján biztosított 10

Szolgáltatáshoz való hozzáférés nyári időszakban
(június 1- augusztus 31.)

A hét négy napján biztosított 5

Szolgáltatáshoz való hozzáférés nyári időszakban
(június 1- augusztus 31.)

A hét három napján biztosított 3

Szolgáltatáshoz való hozzáférés nyári időszakban
(június 1- augusztus 31.)

A hét kettő napján biztosított 2

Szolgáltatáshoz való hozzáférés nyári időszakban
(június 1- augusztus 31.)

A hét egy napján vagy a hét egyetlen napján sem
biztosított

0

Szolgáltatáshoz való hozzáférés tavaszi, őszi és téli
időszakban (szeptember 1-május 31.)

A hét több mint kettő napján biztosított 10

Szolgáltatáshoz való hozzáférés tavaszi, őszi és téli
időszakban (szeptember 1-május 31.)

A hét kettő napján biztosított 5

Szolgáltatáshoz való hozzáférés tavaszi, őszi és téli
időszakban (szeptember 1-május 31.)

A hét egy napján vagy a hét egyetlen napján sem
biztosított

0

VIII. Jogkövetkezmények

Ha az ügyfél nyilatkozatában vállalt projekt előrehaladás jelentési és működési jelentés kötelezettségének egyszeri felszólítás ellenére sem tesz
eleget, vagy a működési jelentésből kiderül, hogy a bírálat során előnyt jelentő vállalásait nem tartotta be, akkor az igénybe vett kifizetett
támogatás 25%-ának megfelelő összeg, de minimum 300.000 Ft visszafizetésére köteles.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékleteken felül: Együttműködési szándéknyilatkozat (a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány).  Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi Őrtorony
 Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány).   



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 117
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Közösségi helyek és szolgáltatások fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 820a02
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony életminőségjavítás 

I. Fogalom magyarázat

Szolgáltató helyek = olyan épített infrastruktúra, ahol valamilyen közösségi szolgáltatás (szórakozás, közbiztonság, értékőrzés és ?alkotás,
társadalmi kapcsolatok minőségét-, és egyéb életminőséget javító szolgáltatás) vehető igénybe. Épített infrastruktúra = épület, épületrész,
építmény, sportpálya, és az épülethez, épületrészhez, építményhez, sportpályához kapcsolódó szabadtér, parkoló és egyéb szabad
tér. Életminőség javító szolgáltatás = a lakosság identitását, egészségét, közérzet javulását, biztonságérzet javulását szolgáló
tevékenység. Megújuló energiaforrás= olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folytonosan rendelkezésre áll (szélenergia,
napenergia, geotermikus energia, fa, biomassza), kivéve 2000. évi C. Tv. 80 §. (2.)bek. meghatározott kis értékű eszköz.

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület tervezési területén működő civil szervezetek és egyházak valamint
önkormányzatok, önkormányzati társulások tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanok és közösségi szolgáltató helyek épített
infrastruktúrájának kialakítására, meglévő épített infrastruktúrájának felújítására, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök,
berendezési tárgyak beszerzésére, közbiztonság javításához szükséges eszközök beszerzésére és telepítési költségeire, marketing kiadásokra,
a működtetés költségeire. Önkormányzat és önkormányzati társulás esetében a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések
nem támogathatók. A támogatás célja, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület településein élő lakosság és az idelátogatók számára olyan
és közösségi szolgáltató helyek és szolgáltatások jöjjenek létre, melyeknek köszönhetően magas színvonalú, biztonságos környezetben
teremtődik lehetőség a szabadidő hasznos eltöltésére, kikapcsolódásra, közösség tagjaival való találkozásokra, közösségi és egyéni értékek
bemutatkozásra. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 97 000 000
forintösszeg.



IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Marketing kiadások önállóan nem támogathatóak a célterületen belül.  A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt előrehaladásáról
legkésőbb az utolsó kifizetési kérelmének benyújtása időpontjáig nyilatkozik a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület részére. A pályázónak
vállalnia kell, hogy a kötelező működtetési időszakban, minden év február 15. és március 15. között a működtetéséről szóló jelentést beküldi a
Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület részére. Csak a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület támogatásra jogosult településein tevékenykedő
szervezetek együttműködésében megvalósuló fejlesztés támogatható. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címbortokos nem jogosult pályázat
benyújtására.

V. Jogosult települések

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

Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ; Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ;
Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ; Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ;
Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút ; Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ;
Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ; Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ;
Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ; Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ;
Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ;
Pankasz ; Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

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; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám



A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

A 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy 240/2006
(XI.30) kormányrendelet. 

10

Szolgáltatáshoz való hozzáférés Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány).

10

A településen még nem létező szolgáltatást hoz létre Jegyzői nyilatkozat. 15
A szolgáltatás célcsoportja (65 év felettiek, 18-65 év
közöttiek, 18 év alatti fiatalok)

Projektismertető dokumentum és a nyilatkozat a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány.

10

A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 2010. évi KSH adatok alapján. 15
Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra Projektismertető dokumentum és a nyilatkozat (a Vasi

Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

15

A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Pályázati adatlap és műszaki leírás vagy tervezői
nyilatkozat

10

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által hitelesített
projektötlet adatlap másolata.

15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

igen 10

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI. 17.) kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30) kormányrendelet szerinti településen
valósul meg.

nem 0

Szolgáltatáshoz való hozzáférés Ha a pályázó a nyilatkozatban a szolgáltatáshoz való
hozzáférhetőséget a hét minden napján biztosítja 

10

Szolgáltatáshoz való hozzáférés Ha a pályázó a nyilatkozatban a szolgáltatáshoz való
hozzáférhetőséget a hét öt munkanapján, plusz egy
szabadnapon, vagy munkaszüneti napon biztosítja 

8

Szolgáltatáshoz való hozzáférés Ha a pályázó a nyilatkozatban a szolgáltatáshoz való
hozzáférhetőséget a hét öt munkanapján biztosítja 

6

Szolgáltatáshoz való hozzáférés Ha a pályázó a nyilatkozatban a szolgáltatáshoz való
hozzáférhetőséget a hét kevesebb, mint öt
munkanapján biztosítja 

4

A településen még nem létező szolgáltatást hoz létre Igen 15
A településen még nem létező szolgáltatást hoz létre Nem 5
A szolgáltatás célcsoportja (65 év felettiek, 18-65 év
közöttiek, 18 év alatti fiatalok)

 mindhárom célcsoportot érinti 10

A szolgáltatás célcsoportja (65 év felettiek, 18-65 év
közöttiek, 18 év alatti fiatalok)

 két célcsoportot érint 8

A szolgáltatás célcsoportja (65 év felettiek, 18-65 év
közöttiek, 18 év alatti fiatalok)

1 célcsoportot érint 5

A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 100 fő alatti lélekszámú település 15
A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 100 fő és 500 fő közötti lélekszámú település 10
A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 500 fő feletti település 5
Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra A fejlesztés révén legalább 1 fő részére, teljes

munkaidős új munkahelyet teremt.
15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra A fejlesztés révén legalább 1 fő részére napi 4 órás
részmunkaidős új munkahelyet teremt

10

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra A fejlesztés révén a meglévő munkaerőt megtartja 5
A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Igen 10
A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Nem 0
A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

Ha a pályázó a célterület kialakításához hozzájárult
projektötlettel

15



A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

Ha a pályázó a célterület kialakításához nem járult
hozzá projektötlettel

0

VIII. Jogkövetkezmények

Ha a pályázó nyilatkozatában vállalt projekt előrehaladás jelentési és működtetési jelentés kötelezettségének egyszeri felszólítás ellenére sem
tesz eleget, vagy a működtetési jelentésből kiderül, hogy a bírálat során előnyt jelentő vállalásait nem tartotta be, akkor az igénybe vett kifizetett
támogatás 25%-ának megfelelő összeg, de minimum 300.000 Ft visszafizetésére kötelezett. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány) Együttműködési szándéknyilatkozat (a Vasi Őrtorony Közhasznú
Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány)



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 124
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Környezet/földgazdálkodás
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Rendezett helyi porták és udvarok
Vonatkozó HPME azonosító: 820a03
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony életminőségjavítás

I. Fogalom magyarázat

Nyitott porta és udvar = magánszemély tulajdonában lévő ingatlan (beleértve a kialakításától függően annak udvarát is), amelyben valamilyen
élményt nyújtó szolgáltatás vehető igénybe, vagy látványosság tekinthető meg legalább havi egy napon a következő témákban:
hagyományőrzés, kézműves foglalkozás, állattartás, gasztronómia, természeti és kulturális érték                                                                            

II. Támogatás vehető igénybe

A támogatás célja a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület tagtelepülésein helyi nonprofit szervezetek koordinálásával, illetve lakossági
együttműködéssel magán tulajdonban lévő nyitott porták esztétikai és/vagy funkcionális rendbetétele. A projekt keretében elszámolható
kiadások között növények beszerzése, az adott környezethez illeszkedő használati - és látvány térelem beszerzése, kötelezően előírt arculati
elemek megjelenítése szerepelhet.  Egy pályázat minimum kettő konkrét hrsz-mal megjelölt nyitott porta és udvar rendbetételére irányulhat.
                       Nem támogatható olyan porták és udvarok rendbetétele, amelyek esetében az ingatlan üzlethelyiséggel felszerelt.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 750 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 750 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 10 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Egy településről egy pályázat nyújtható be azon nonprofit szervezet által, amelyik az illetékes önkormányzat támogató nyilatkozatával bír.
 A pályázatban a nonprofit szervezet által megjelölt helyrajzi számra vonatkozóan a magánszeméllyel kötött hozzájáruló

nyilatkozat csatolandó, amelyben a magánszemély hozzájárul, hogy a pályázó a pályázatban megjelölt fejlesztéseket a magánszemély
tulajdonában lévő ingatlanon megvalósítsa, továbbá amelyben a magánszemély vállalja, hogy a fejlesztéseket az üzemeltetési időszak végéig
fenntartja.



V. Jogosult települések

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

Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
Növény beszerzése (dísznövény, füvesítés)
Használati térelem beszerzése  (virágtartó, virágláda, pihenőpad, asztal, hulladékgyűjtő, kerékpár tároló)
Látványtérelem beszerzése,   (szekér, szélkerék, tájékoztató tábla, szobor, sziklakert, lámpa)
Arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékleteken felül: Önkormányzat támogató nyilatkozata (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány)  Magánszemély hozzájáruló nyilatkozata (a Vasi
Őrtorony  Közhasznú Egyesület  által rendszeresített formanyomtatvány)  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 186
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi kis értékű vállalkozások kisértékű fejlesztései
Vonatkozó HPME azonosító: 820b09
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony gazdaságfejlesztés

I. Fogalom magyarázat

(-)

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület tagtelepülésein tevékenykedő mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók,
magánszemélyek, őstermelők számára eszközbeszerzéshez, kis léptékű infrastruktúra- és telephelyfejlesztéshez, marketing költségek, kötelező
arculati elemek megjelentetési költségeinek elszámolásához, amennyiben a projekt a pályázó jövedelemtermelő vagy a közösségért nyújtott
tevékenységének fejlődését, új vállalkozások piacra jutását segíti elő.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 999 999 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 999 999 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65

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

Induló és működő vállalkozások is támogathatóak.  Kis- és középvállalkozás nem támogatható.  Marketing kiadások a
célterületen belül önállóan nem támogathatóak. Csak olyan pályázók támogatható, aki a Vasi Őrtorony Közhasznú
Egyesülettel a kötelező működtetési időszakban együttműködik a helyi adottságok felmérésének érdekében szervezett programokban,
hozzájárul adatokkal, vagy aktív tevékenységgel a térséget népszerűsítő kiadványok megjelentetéséhez, internetes adatbázisok
létrehozásához, rendezvények megvalósításához.                         



V. Jogosult települések

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

Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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; közül kizárólag a nem építési engedély
köteles tevékenységek támogathatóak
Telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, amely nem építési engedélyköteles
Marketing kiadások
Kötelezően előírt arculati elemek (ÚMVP, EU és HACS logó)
Tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

(-)

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek.  Együttműködési
szándéknyilatkozat (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány)  Egyéni vállalkozói
tevékenységet igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 193
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi turisztikai, vendéglátó és kereskedelmi szolgáltatások fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 820b10
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony gazdaságfejlesztés

I. Fogalom magyarázat

Megújuló energiaforrás: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folytonosan rendelkezésre áll (szélenergia, napenergia,
geotermikus energia, fa, biomassza) kivéve 2000. évi C. Tv. 80 §. (2.)bek. meghatározott kis értékű eszköz. Kiegészítő szolgáltatás: a helyi
lakosság, vagy a turisták számára az alaptevékenységén felül (internet pont számítógéphasználati lehetőséggel, tájékoztatás prospektusok,
katalógusok segítségével, szabadidő eltöltésére irányuló szolgáltatások - játékok , vagy foglalkozások, vagy előadások - amelyek a nyitvatartási
időben állandóan igénybe vehetőek) 

II. Támogatás vehető igénybe

A térség turisztikai kínálat és a helyi lakosság életminőségének javítása érdekében, a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület tagtelepülésein a
szolgáltatások minőségének és számának növelését célzó turisztikai szolgáltatások bővítését szolgáló fejlesztések, új, vagy meglévő
vendéglátóipari és kereskedelmi vállalkozások számára telephely fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, marketing kiadás,
kötelező arculati elemek költségének támogatása. Támogathatóak olyan vállalkozások projektjei, amelyek új szolgáltatás
nyújtására, vagy a meglévő szolgáltatás fejlesztésére, korszerűsítésére, és/vagy esztétikailag megújuló ingatlan kialakítására irányulnak.             

 Nem támogathatók helyi termék előállítás, lovasturizmus, kerékpárturizmus, szálláshely fejlesztésére, vagy
kialakítására irányuló beruházások.  Kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kiadások
számolhatóak el.                         

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 40 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek



Induló és működő vállalkozások is támogathatóak.  A projekt kizárólag együttműködések keretében valósítható meg. A pályázó
nyilatkozik arról, hogy a projekt nyomon követése érdekében a projekt előrehaladásáról legkésőbb a projekt utolsó kifizetési kérelmének
benyújtása időpontjáig a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület számára eleget tesz.  Csak olyan pályázó támogatható, aki a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesülettel a kötelező működtetési időszakban együttműködik a helyi adottságok felmérésének érdekében szervezett
programokban, hozzájárul adatokkal, vagy aktív tevékenységgel a térséget népszerűsítő kiadványok megjelentetéséhez, internetes adatbázisok
létrehozásához, rendezvények megszervezéséhez.

V. Jogosult települések

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

Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

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;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
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) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám



A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI.17.) Kormányrendelt vagy
240/2006 (XI.30.) Kormányrendelet szerinti településen
valósul meg

A 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy 240/2006
(XI.30) kormányrendelet. 

10

A pályázó által vállalkozókkal kötött együttműködések
száma 

Együttműködési szándéknyilatkozat a vállalkozókkal (a
Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület  által
rendszeresített formanyomtatvány)

10

A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Pályázati adatlap és műszaki leírás vagy tervezői
nyilatkozat

10

A fejlesztés a településen még nem működő
szolgáltatásra vonatkozik

Jegyzői nyilatkozat 10

A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Pályázati adatlap 10

Helyi termék (használati- és dekor tárgy, étel, ital)
bemutatása, értékesítése a fejlesztést követően

Projektismertető dokumentum  és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

10

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást is)

Projektismertető dokumentum  és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

10

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony  Közhaszú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által hitelesített
projektötlet adatlap másolata

15

A fejlesztést követően nyújtott kiegészítő szolgáltatás Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány).

15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI.17.) Kormányrendelt vagy
240/2006 (XI.30.) Kormányrendelet szerinti településen
valósul meg

Igen 10

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007 (XI.17.) Kormányrendelt vagy
240/2006 (XI.30.) Kormányrendelet szerinti településen
valósul meg

Nem 0

A pályázó által vállalkozókkal kötött együttműködések
száma 

Legalább 3 a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület 
területén működő vállalkozással köt együttműködési
szándéknyilatkozatot

10

A pályázó által vállalkozókkal kötött együttműködések
száma 

Kettő, a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület  területén
működő vállalkozással köt együttműködési
szándéknyilatkozatot

5

A pályázó által vállalkozókkal kötött együttműködések
száma 

Egy, a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület területén
működő vállalkozással köt együttműködési
szándéknyilatkozatot

0

A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Igen 10
A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Nem 0
A fejlesztés a településen még nem működő
szolgáltatásra vonatkozik

Igen 10

A fejlesztés a településen még nem működő
szolgáltatásra vonatkozik

Nem 0

A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Igen 10



A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Nem 0

Helyi termék (használati- és dekor tárgy, étel, ital)
bemutatása, értékesítése a fejlesztést követően

Igen 10

Helyi termék (használati- és dekor tárgy, étel, ital)
bemutatása, értékesítése a fejlesztést követően

Nem 0

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást is)

Igen, legalább 1 munkahelyet létrehoz és fenntart a
kötelező működtetési időszak alatt

10

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást is)

Nem hoz létre új munkahelyet 0

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony  Közhaszú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Ha a pályázó a célterület kialakításához hozzájárult
projektötlettel

15

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony  Közhaszú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Ha a pályázó a célterület kialakításához nem járult
hozzá projektötlettel

0

A fejlesztést követően nyújtott kiegészítő szolgáltatás Igen, legalább két kiegészítő szolgáltatással bővíti a
tevékenységét

15

A fejlesztést követően nyújtott kiegészítő szolgáltatás Igen, egy kiegészítő szolgáltatással bővíti a
tevékenységét

10

A fejlesztést követően nyújtott kiegészítő szolgáltatás Nem bővíti kiegészítő szolgáltatásokkal a
tevékenységét

0

VIII. Jogkövetkezmények

Ha a pályázó nyilatkozatában vállalt projekt előrehaladás jelentési kötelezettségének egyszeri felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az
igénybe vett kifizetett támogatás 25%-ának megfelelő összeg, de minimum 300.000 Ft visszafizetésére kötelezett. 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Együttműködési szándéknyilatkozat a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesülettel (Vasi Őrtorony által rendszeresített formanyomtatvány) Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi Őrtorony
által rendszeresített formanyomtatvány).  Egyéni vállalkozói tevékenységet igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás  
                                                                       



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 131
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Programok a minőségi szabadidő eltöltés és az életminőség javítása érdekében
Vonatkozó HPME azonosító: 820a04
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony életminőségjavítás

I. Fogalom magyarázat

rendezvény = 1-3 napos program rendezvénysorozat = több, térben, és/vagy időben elkülönülő rendezvényből álló program tábor = minimum 5
egymást követő napon, napközbeni vagy a résztvevők számára szállás biztosításával megvalósított program, melynek során a szervezők
speciális tartalmú gyakorlati, elméleti ismereteket nyújtanak a résztvevők számára 

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a rendezvény lebonyolításnak költségeihez, a rendezvény marketingjéhez, a rendezvény megrendezéshez
szükséges tereprendezéshez, infrastruktúrafejlesztéshez, eszközbeszerzéshez. Támogatás célja, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
településeinek területén olyan rendezvények, nyári táborok, rendezvény sorozatok kerüljenek megrendezésre, amelyek programjai a lakosság
vagy a turisták pihenése, szórakozása, ismeretszerzése, testi és szellemi egészségének megőrzése és fejlesztése érdekében kulturális-,
történelmi-, természeti-, népművészeti-, gasztronómiai- és vallási értékek megőrzése és bemutatása, sport, egészségmegőrzés, életvezetési
tanácsadás, készségfejlesztés témákban valósulnak meg.  

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 3 000 000 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 3 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 41 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Induló vállalkozások a célterületen belül nem támogathatóak.      Csak a szférák közötti együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható. 
 Csak azok a non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek jogosultak pályázatot benyújtani, melyek 2010. január 1. előtt alakultak. 



V. Jogosult települések

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

Döröske ; Acsád ; Bozzai ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

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.
c) infrastruktúra-fejlesztés: 
ca) tereprendezés;
cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz; 
e) takarítás 
f)  a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Oktatók, felügyelők díja (táborok esetén)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy 240/2006
(XI.30) kormányrendelet 

10

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Együttműködési szándéknyilatkozat (a Vasi Őrtorony
HACS által rendszeresített formanyomtatvány) 

15



A pályázó a programban bemutatkozási lehetőséget
biztosít a Vasi Őrtorony  Közhasznú Egyesület
területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
kulturális-, történelmi-, természeti-, népművészeti-,
gasztronómiai- és vallási értékek megőrzése és
bemutatása, sport, egészségmegőrzés, életvezetési
tanácsadás, készségfejlesztés területén tevékenykedő
szereplők, fellépők számára

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

10

A program által érintett témák száma (kulturális-,
történelmi-, természeti-, népművészeti-, gasztronómiai-
és vallási értékek megőrzése és bemutatása, sport,
egészségmegőrzés, életvezetési tanácsadás,
készségfejlesztés)

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

15

A pályázatnak részeleme a program reklámja Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

15

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Projektötlet adatlap a Vasi Őrtorony Közhasznú
Egyesület- által hitelesített projektötlet adatlap
másolata

15

Új típusú programot hoz létre vagy egy már korábban
is megrendezésre került programnak bővíti a
célközönségét, témáját, vonzáskörzetét

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány) 

10

A programot szervező illetve lebonyolító személy,
vagy szervezet  referenciái, vagy alkalmazottjának
képzettsége (művelődésszervező,
rendezvényszervező, pedagógus, oktató, tréner)

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány) és a végzettséget igazoló okirat
másolata

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

Igen 10

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

Nem 0

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Legalább 3, a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
területén székhellyel, telephellyel rendelkező partnerrel
működik együtt

15

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Kettő, a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület területén
székhellyel, telephellyel rendelkező partnerrel működik
együtt

10

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Egy, a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület területén
székhellyel, telephellyel rendelkező partnerrel működik
együtt

0

A pályázó a programban bemutatkozási lehetőséget
biztosít a Vasi Őrtorony  Közhasznú Egyesület
területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
kulturális-, történelmi-, természeti-, népművészeti-,
gasztronómiai- és vallási értékek megőrzése és
bemutatása, sport, egészségmegőrzés, életvezetési
tanácsadás, készségfejlesztés területén tevékenykedő
szereplők, fellépők számára

minimum három szereplő, fellépő számára biztosít
bemutatkozási lehetőséget

10

A pályázó a programban bemutatkozási lehetőséget
biztosít a Vasi Őrtorony  Közhasznú Egyesület
területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
kulturális-, történelmi-, természeti-, népművészeti-,
gasztronómiai- és vallási értékek megőrzése és
bemutatása, sport, egészségmegőrzés, életvezetési
tanácsadás, készségfejlesztés területén tevékenykedő
szereplők, fellépők számára

legalább kettő szereplő, fellépő számára biztosít
bemutatkozási lehetőséget

5



A pályázó a programban bemutatkozási lehetőséget
biztosít a Vasi Őrtorony  Közhasznú Egyesület
területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
kulturális-, történelmi-, természeti-, népművészeti-,
gasztronómiai- és vallási értékek megőrzése és
bemutatása, sport, egészségmegőrzés, életvezetési
tanácsadás, készségfejlesztés területén tevékenykedő
szereplők, fellépők számára

egy szereplő, fellépő számára biztosít bemutatkozási
lehetőséget

2

A pályázó a programban bemutatkozási lehetőséget
biztosít a Vasi Őrtorony  Közhasznú Egyesület
területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
kulturális-, történelmi-, természeti-, népművészeti-,
gasztronómiai- és vallási értékek megőrzése és
bemutatása, sport, egészségmegőrzés, életvezetési
tanácsadás, készségfejlesztés területén tevékenykedő
szereplők, fellépők számára

nem biztosít a feltételek szerinti - szereplők, fellépők
számára bemutatkozási lehetőséget

0

A program által érintett témák száma (kulturális-,
történelmi-, természeti-, népművészeti-, gasztronómiai-
és vallási értékek megőrzése és bemutatása, sport,
egészségmegőrzés, életvezetési tanácsadás,
készségfejlesztés)

Minimum három témát érint 15

A program által érintett témák száma (kulturális-,
történelmi-, természeti-, népművészeti-, gasztronómiai-
és vallási értékek megőrzése és bemutatása, sport,
egészségmegőrzés, életvezetési tanácsadás,
készségfejlesztés)

Két témát érint 10

A program által érintett témák száma (kulturális-,
történelmi-, természeti-, népművészeti-, gasztronómiai-
és vallási értékek megőrzése és bemutatása, sport,
egészségmegőrzés, életvezetési tanácsadás,
készségfejlesztés)

Egy témát érint 0

A pályázatnak részeleme a program reklámja Igen, elektronikus és nyomtatott reklám készítése
részét képezi a pályázatnak

15

A pályázatnak részeleme a program reklámja Nem képezi a fejlesztés részét elektronikus vagy
nyomtatott reklám készítése 

0

A pályázatnak részeleme a program reklámja Igen, elektronikus vagy nyomtatott reklám készítése
részét képezi a pályázatnak

10

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Ha a pályázó a célterület kialakításához hozzájárult
projektötlettel

15

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Ha a pályázó a célterület kialakításához nem járult
hozzá projektötlettel

0

Új típusú programot hoz létre vagy egy már korábban
is megrendezésre került programnak bővíti a
célközönségét, témáját, vonzáskörzetét

Először kerül megrendezésre a program az adott
településen

10

Új típusú programot hoz létre vagy egy már korábban
is megrendezésre került programnak bővíti a
célközönségét, témáját, vonzáskörzetét

A program mindhárom eleme bővül 6

Új típusú programot hoz létre vagy egy már korábban
is megrendezésre került programnak bővíti a
célközönségét, témáját, vonzáskörzetét

A program egyik eleme bővül 2

Új típusú programot hoz létre vagy egy már korábban
is megrendezésre került programnak bővíti a
célközönségét, témáját, vonzáskörzetét

Nem bővül a program 0

A programot szervező illetve lebonyolító személy,
vagy szervezet  referenciái, vagy alkalmazottjának
képzettsége (művelődésszervező,
rendezvényszervező, pedagógus, oktató, tréner)

Igazolható a referencia és a képzettség is 10



A programot szervező illetve lebonyolító személy,
vagy szervezet  referenciái, vagy alkalmazottjának
képzettsége (művelődésszervező,
rendezvényszervező, pedagógus, oktató, tréner)

Igazolható a referencia vagy a képzettség 5

A programot szervező illetve lebonyolító személy,
vagy szervezet  referenciái, vagy alkalmazottjának
képzettsége (művelődésszervező,
rendezvényszervező, pedagógus, oktató, tréner)

Nem igazolható a képzettség és a referencia sem 0

VIII. Jogkövetkezmények

-

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek, továbbá az alábbiakban felsorolt dokumentumok: Egyéni
vállalkozói tevékenységet igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás másolata  Együttműködési szándéknyilatkozat (a
Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány)  Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány)



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 148
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Vasi örökség bemutatóhelyei
Vonatkozó HPME azonosító: 820a05
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony értékőrzés, alkotás

I. Fogalom magyarázat

Vasi Örökség = művészeti, helytörténeti, történelmi, vallástörténeti múlt tárgyi és tárgyiasult szellemi emlékei. 

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe országos és helyi védettség alatt nem álló, a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén lévő
művészeti, helytörténeti, történelmi, vallástörténeti örökség tárgyi értékeinek megőrzését, bemutatását szolgáló épületek, külső, belső
felújítására, építmény építésére, felújítására.  A támogatás célja, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
található, az itt élők számára feledésbe merült vagy forrás hiányában elhanyagolt Vasi örökség(művészeti, helytörténeti, történelmi,
vallástörténeti értékek) az utókor számára megőrzésre kerüljenek, jelenkorban élők identitását erősítsék. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 8 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 8 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

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

Csak azok a non-profit szervezetek és egyházak jogosultak pályázatot benyújtani, melyek 2010. január 1. előtt alakultak. A pályázónak vállalnia
kell, hogy a projekt előrehaladásáról legkésőbb az utolsó kifizetési kérelmének benyújtása időpontjáig jelentést tesz a Vasi Őrtorony Közhasznú
Egyesület részére, valamint a működtetési időszak alatt minden év február 15. és március 15. között működtetési jelentést nyújt be a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesülethez Csak a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület támogatásra jogosult településein tevékenykedő szervezetek
általi együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható. 



V. Jogosult települések

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

Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

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; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Restauráció.

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

A 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy 240/2006
(XI.30) kormányrendelet.

10

Az örökség láthatósága Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

15

A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 2010. évi KSH adatok alapján 5



A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület) által hitelesített
projektötlet adatlap másolata.

15

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

20

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Együttműködési szándéknyilatkozat (a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány) 

20

 A fejlesztéssel érintett emlék, örökség közkinccsé
tétele

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

igen 10

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

nem 0

Az örökség láthatósága Ha a pályázó a nyilatkozatban a szolgáltatáshoz való
hozzáférhetőséget a hét minden napján biztosítja

15

Az örökség láthatósága Ha a pályázó a nyilatkozatban a szolgáltatáshoz való
hozzáférhetőséget a hét öt munkanapján, plusz egy
szabadnapon, vagy munkaszüneti napon biztosítja

12

Az örökség láthatósága Ha a pályázó a nyilatkozatban a szolgáltatáshoz való
hozzáférhetőséget a hét öt munkanapján biztosítja

6

Az örökség láthatósága Ha a pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztéssel
érintett örökség a hét kevesebb mint öt napján látható

3

A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 100 fő alatti lélekszámú település 5
A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 100 fő és 500 fő közötti lélekszámú település 3
A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 500 fő feletti település 1
A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

Ha a pályázó a célterület kialakításához hozzájárult
projektötlettel

15

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során.

Ha a pályázó a célterület kialakításához nem járult
hozzá projektötlettel

0

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra A fejlesztés révén új munkahelyet teremt 20
Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra A fejlesztés révén a meglévő munkaerőt megtartja 10
A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Legalább 4, a Vasi Őrtorony területén székhellyel,

telephellyel rendelkező partnerrel működik együtt
20

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Három, a Vasi Őrtorony területén székhellyel,
telephellyel rendelkező partnerrel működik együtt

10

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Kettő, a Vasi Őrtorony területén székhellyel,
telephellyel rendelkező partnerrel működik együtt

5

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma A Vasi Őrtorony területén székhellyel, telephellyel
rendelkező 1 partnerrel köt együttműködési
megállapodást

0

 A fejlesztéssel érintett emlék, örökség közkinccsé
tétele

 A fejlesztéssel érintett örökségre vonatkozó önálló
kiadvány és/vagy elektronikus reklám készül

15

 A fejlesztéssel érintett emlék, örökség közkinccsé
tétele

 A fejlesztéssel érintett örökségre vonatkozó önálló
kiadvány és/vagy elektronikus reklám nem készül

0

VIII. Jogkövetkezmények



Ha a pályázó nyilatkozatában vállalt projekt előrehaladás jelentési és működtetési jelentés kötelezettségének egyszeri felszólítás ellenére sem
tesz eleget, vagy a működtetési jelentésből kiderül, hogy a bírálat során előnyt jelentő vállalásait nem tartotta be, akkor az igénybe vett kifizetett
támogatás 25%-ának megfelelő összeg, de minimum 300.000 Ft visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek, továbbá az alábbiakban felsorolt
dokumentumok: Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány) Együttműködési szándéknyilatkozat, (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány) Jegyzői igazolás a helyi védelem alatt nem állásról.



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 155
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Települési és településeket összekötő gyalogos túraútvonalak felújítása, új útvonalak kialakítása.
Vonatkozó HPME azonosító: 820a06
Vonatkozó HPME megnevezése: Történelmi emlékekre, népműveszeti, kulturális és vallási értékekre épülő identitás erősítése.

I. Fogalom magyarázat

Gyalogos túraútvonal: Olyan útvonal, amely gyalogosan megközelíthető, és végigjárható. Az útvonalon természeti és mesterséges attrakciókat
fűznek fel egy kiválasztott téma köré. Az útvonal egyszerre kínál ismeretszerzési és kikapcsolódási lehetőséget.

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe meglévő, településen belüli és településeket összekötő gyalogos túraútvonalak felújítására, új útvonalak
kialakítására az útvonalak mentén pihenőhelyek kialakítására, építmények építésére, felújítására, a fejlesztéshez kapcsolódó
eszközbeszerzésre, kiadványok készítésére. Információs táblák elhelyezésére, amelyek elsősorban az útvonal témáját illusztrálják. A
fejlesztéssel érintett tevékenység működtetésére. A támogatás célja, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület területén olyan gyalogos
túraútvonalak kerüljenek felújításra, kialakításra, amelyek központi témái a település/települések életében jelentős szereppel bíró értékek
bemutatására irányulnak. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 4 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 4 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 13 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Gyalogos túraútvonalat bemutató ismeretterjesztő kiadvány és gyalogos túraútvonal kialakítása, vagy felújítása kizárólag együtt valósítható
meg. Csak azok a non-profit szervezetek és egyházak jogosultak pályázatot benyújtani, melyek 2010. január 1. előtt alakultak. A pályázónak
vállalnia kell, hogy a projekt előrehaladásáról legkésőbb az utolsó kifizetési kérelmének benyújtása időpontjáig jelentést tesz a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület részére. Csak a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület, támogatásra jogosult településein tevékenykedő szervezetek általi
együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható. 



V. Jogosult települések

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

Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

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; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg.

311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy 240/2006
(XI.30) kormányrendelet   

10

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Együttműködési szándéknyilatkozat (a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

20

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során      

A A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által
hitelesített projektötlet adatlapok másolata

15

A létrehozott gyalogos túraútvonalak hossza. Pályázati adatlap és méretaránnyal ellátott
térképrészlet másolata

20



A gyalogos túraútvonalak és kiadványok által
bemutatott értékek

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány.)

25

A pályázó környezetbarát szemléletének
megvalósítása

Projektismerető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány.)

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg.

nem 0

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg.

igen 10

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Legalább 4, a Vasi Őrtorony területén székhellyel,
telephellyel rendelkező partnerrel működik együtt

20

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Három, a Vasi Őrtorony területén székhellyel,
telephellyel rendelkező partnerrel működik együtt

10

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Kettő, a Vasi Őrtorony területén székhellyel,
telephellyel rendelkező partnerrel működik együtt

5

A pályázat által megvalósuló együttműködések száma Egy, a Vasi Őrtorony területén székhellyel, telephellyel
rendelkező partnerrel működik együtt

0

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során      

Ha a pályázó a célterület kialakításához hozzájárult
projektötlettel

15

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során      

Ha a pályázó a célterület kialakításához nem járult
hozzá projektötlettel

0

A létrehozott gyalogos túraútvonalak hossza. 2 km alatti 5
A létrehozott gyalogos túraútvonalak hossza. 2-6 km 10
A létrehozott gyalogos túraútvonalak hossza. 6 km felett 20
A gyalogos túraútvonalak és kiadványok által
bemutatott értékek

Ha csak egy értéket mutat be, vagy egyet sem 0

A gyalogos túraútvonalak és kiadványok által
bemutatott értékek

Ha a témaútvonalon 3 a település életében
jelentőséggel bíró érték kerül bemutatásra

10

A gyalogos túraútvonalak és kiadványok által
bemutatott értékek

Ha a témaútvonalon 3-nál több a település életében
jelentőséggel bíró érték kerül bemutatásra

25

A gyalogos túraútvonalak és kiadványok által
bemutatott értékek

Ha a témaútvonalon 2 a település életében
jelentőséggel bíró érték kerül bemutatásra

5

A pályázó környezetbarát szemléletének
megvalósítása

Szelektív hulladékgyűjtésre lehetőség nem biztosított a
túraútvonal mentén

0

A pályázó környezetbarát szemléletének
megvalósítása

Szelektív hulladékgyűjtésre lehetőség biztosított a
túraútvonal mentén

10

VIII. Jogkövetkezmények

Ha az ügyfél az egyesület által előírt projekt előrehaladás jelentési kötelezettségének egyszeri felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az
igénybe vett kifizetett támogatást 25%-ának megfelelő összeg, de minimum 300.000 Ft visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek, továbbá az alábbiakban felsorolt
dokumentumok: Projektismertető dokumentum és nyilatkozat(a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány)  Ha
az útvonal erdőt érint az erdő kezelőjének hozzájárulást csatolni kell. Együttműködési szándéknyilatkozat, (a Vasi Őrtorony Közhasznú
Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány)



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 179
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Tradicionális vidéki gazdasági tevékenységek és helyi termék előállítás támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 820b08
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony gazdaságfejlesztés

I. Fogalom magyarázat

Megújuló energiaforrás= olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folytonosan rendelkezésre áll (szélenergia, napenergia,
geotermikus energia, fa, biomassza), kivéve 2000. évi C. Tv. 80 §. (2.)bek. meghatározott kis értékű eszköz.

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területéről származó természetben található alapanyagok,
vadon termő és termesztett növényi alapanyagok, illetve állati eredetű alapanyagok hagyományos és/vagy helyben jellemző technológiával
történő feldolgozásához kapcsolódó épület/építmény építéséhez, meglévő épület/építmény felújításhoz, bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
kisléptékű infrastruktúrafejlesztéshez, a termék előállításhoz szükséges technológia, gépek, eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez. Az
előállított termék hagyományos és/vagy újszerű értékesítési feltételeinek megteremtéséhez szükséges épület/építmény építéséhez, meglévő
épület/építmény felújításhoz, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, kisléptékű infrastruktúrafejlesztéshez, a szükséges gépek, eszközök,
berendezési tárgyak beszerzéséhez. A termék marketingjéhez, helyi termék védjegyrendszer kialakításának költségeihez.  Támogatás vehető
igénybe a fejlesztés megvalósítását követően kiállítás vagy rendezvény lebonyolítására.  

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 20 000 000 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 20 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 60 65
Egyházi jogi személy 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Őstermelő 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 90 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek



A projekt megvalósítása kizárólag kiállítás vagy rendezvény szervezésével együtt támogatható. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt
előrehaladásáról legkésőbb az utolsó kifizetési kérelmének benyújtása időpontjáig jelentést tesz a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
részére. Csak szférák közötti együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható. 

V. Jogosult települések

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

Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

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;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
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) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Rendezvény költségei(fellépők költségei,előadói tiszteletdíjak) 
Rendezvény költségei (helyi termékbemutatók költségei(hostessek költsége, alapanyag))
Rendezvény költségei (étel-, italfogyasztás)
Rendezvényhez kapcsolódó eszközköltségek

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám



 A fejlesztés a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.)
Kormányrendelet vagy a 240/2006. (XI.30.)
Kormányrendelet szerinti településen valósul meg

 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy 240/2006
(XI.30) kormányrendelet   

10

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony  Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

A Vasi Őrtorony  Közhasznú Egyesület által hitelesített
projektötlet adatlap másolata.

15

A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Pályázati adatlap és műszaki leírás vagy tervezői
nyilatkozat

10

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak
számának növekedése a fejlesztés hatására (beleértve
az önfoglalkoztatást is)

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat és
nyilatkozat (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által
rendszeresített formanyomtatvány)

10

A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Pályázati adatlap 10

Az ügyfél a településen még nem működő vállalkozói
tevékenységet hoz létre?

Jegyzői nyilatkozat 5

A fejlesztés helyi termék védjegyrendszer kialakítására
irányul

Pályázat 30

A fejlesztés működtetése során a Vasi Őrtorony 
Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
működő vállalkozások együttműködése 

Együttműködési szándéknyilatkozat a vállalkozókkal (a
Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által
rendszeresített formanyomtatvány)

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
 A fejlesztés a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.)
Kormányrendelet vagy a 240/2006. (XI.30.)
Kormányrendelet szerinti településen valósul meg

igen 10

 A fejlesztés a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.)
Kormányrendelet vagy a 240/2006. (XI.30.)
Kormányrendelet szerinti településen valósul meg

nem 0

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony  Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Ha a pályázó a célterület kialakításához hozzájárult
projektötlettel

15

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony  Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Ha a pályázó a célterület kialakításához nem járult
hozzá projektötlettel

0

A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Igen 10
A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Nem 0
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak
számának növekedése a fejlesztés hatására (beleértve
az önfoglalkoztatást is)

A foglalkoztatottak száma 3 fővel növekedik 10

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak
számának növekedése a fejlesztés hatására (beleértve
az önfoglalkoztatást is)

A foglalkoztatottak száma 2 fővel növekedik 8

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak
számának növekedése a fejlesztés hatására (beleértve
az önfoglalkoztatást is)

A foglalkoztatottak száma 1 fővel növekedik 4

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak
számának növekedése a fejlesztés hatására (beleértve
az önfoglalkoztatást is)

A foglalkoztatottak száma nem növekszik 0



A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Igen 10

A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Nem 0

Az ügyfél a településen még nem működő vállalkozói
tevékenységet hoz létre?

Igen 5

Az ügyfél a településen még nem működő vállalkozói
tevékenységet hoz létre?

Nem 0

A fejlesztés helyi termék védjegyrendszer kialakítására
irányul

Igen 30

A fejlesztés helyi termék védjegyrendszer kialakítására
irányul

Nem 0

A fejlesztés működtetése során a Vasi Őrtorony 
Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
működő vállalkozások együttműködése 

Igen, 3 válallkozással működik együtt 7

A fejlesztés működtetése során a Vasi Őrtorony 
Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
működő vállalkozások együttműködése 

Igen, legalább 4 válallkozással működik együtt 10

A fejlesztés működtetése során a Vasi Őrtorony 
Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
működő vállalkozások együttműködése 

Igen,  1 válallkozással működik együtt 2

A fejlesztés működtetése során a Vasi Őrtorony 
Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
működő vállalkozások együttműködése 

Igen,  2 válallkozással működik együtt 5

VIII. Jogkövetkezmények

Ha a pályázó nyilatkozatában vállalt projekt előrehaladás jelentési kötelezettségének egyszeri felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az
igénybe vett kifizetett támogatás 25%-ának megfelelő összeg, de minimum 300.000 Ft visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek, továbbá az alábbiakban felsorolt
dokumentumok: Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány) Együttműködési szándéknyilatkozat, (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány). 



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 019 162
Helyi Akciócsoport:  Vasi Őrtorony Közhasznú  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Falusi szálláshelyek fejlesztése
Vonatkozó HPME azonosító: 820b07
Vonatkozó HPME megnevezése: Vasi Őrtorony gazdaságfejlesztés

I. Fogalom magyarázat

Falusi turizmus = vidéki térségekben történő komplex turisztikai szolgáltatás, amely jellemzően szállás-, étkezés- és programszervezési
szolgáltatásokat foglal magában és helyi kulturális és természeti értékekre épül Falusi szálláshely= olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy
alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex
módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. Kapcsolódó szolgáltatások= falusi életvitelhez szorosan
kötődő állattartás-gondozás, konyhakertápolás, termékfeldolgozás megtekintése, részvétel a folyamatokban; helyi sajátosságokkal bíró ételek
és italok elkészítésének bemutatása, kóstoltatása. Megújuló energiaforrás= olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folytonosan
rendelkezésre áll (szélenergia, napenergia, geotermikus energia, fa, biomassza), kivéve 2000. évi C. Tv. 80 §. (2.)bek. meghatározott kis értékű
eszköz.

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás célja a falusi turizmus fellendítése érdekében olyan falusi szálláshelyek létrehozása, amelyeket úgy alakítanak ki a saját lakrésztől
lehatárolt részen, hogy a vendégszobák száma legfeljebb három, az ágyak száma legfeljebb öt. A szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatás a
falusi életvitel bemutatására irányul, és az abban való aktív részvételt lehetővé teszi. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 10 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 10 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65
Non-profit szervezetek 60 65
Egyházi jogi személy 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 35 764 571
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek



Új épület építése nem támogatható. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Induló és működő vállalkozások is támogathatóak.  A
fejlesztés nem eredményezheti a Turisztikai tevékenységek ösztönzéséről szóló jogcímrendeletben 44/2011. (V. 26.) VM rendeletben megjelölt
minősítés elérését. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt előrehaladásáról legkésőbb az utolsó kifizetési kérelmének benyújtása
időpontjáig jelentést tesz a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület részére Csak szférák közötti együttműködésben megvalósuló fejlesztés
támogatható.  Csak szférák közötti együttműködésben megvalósuló fejlesztés támogatható.

V. Jogosult települések

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

Bozzai ; Döröske ; Acsád ; Kisrákos ; Kerkáskápolna ; Kemestaródfa ; Katafa ; Kám ; Ják ; Ivánc ; Horvátlövő ; Hegyhátszentmárton ;
Hegyhátszentjakab ; Hegyhátsál ; Hegyháthodász ; Harasztifalu ; Halogy ; Halastó ; Vát ; Vasszilvágy ; Vasszécseny ; Vassurány ;
Vaskeresztes ; Vasasszonyfa ; Vasalja ; Torony ; Balogunyom ; Táplánszentkereszt ; Tanakajd ; Szőce ; Sé ; Sárfimizdó ; Salköveskút

;
Rum ; Rátót ; Rádóckölked ; Rábatöttös ; Rábagyarmat ; Nemesrempehollós ; Nárai ; Nagymizdó ; Nagykölked ; Nádasd ;
Molnaszecsőd ; Meszlen ; Magyarszecsőd ; Magyarnádalja ; Szentpéterfa ; Nemeskolta ; Nemesbőd ; Narda ; Szatta ; Szarvaskend ;
Szaknyér ; Söpte ; Sorokpolány ; Sorkikápolna ; Sorkifalud ; Pornóapáti ; Kondorfa ; Kisunyom ; Pinkamindszent ; Perenye ; Pankasz ;
Őrimagyarósd ; Nagyrákos ; Zsennye ; Viszák ; Vép ; Gyanógeregye ; Gencsapáti ; Felsőmarác ; Felsőjánosfa ; Felsőcsatár ;
Egyházasrádóc ; Egyházashollós ; Daraboshegy ; Csákánydoroszló ; Döbörhegy ; Bucsu ; Csempeszkopács ; Dozmat ;

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) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
g) marketing kiadások: 
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó
és grafikai költségek);
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A turisztikai szolgáltatás biztosításának
folyamatossága

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

10



A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

 A 311/2007 (XI.17) kormányrendelet vagy 240/2006
(XI.30) kormányrendelet.   

10

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által hitelesített
Projektötlet adatlap másolata.

15

A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Pályázati adatlap és műszaki leírás vagy tervezői
nyilatkozat

10

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást is)

Projektismertető dokumentum és nyilatkozat (a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített
formanyomtatvány)

10

A projektnek részeleme a turisztikai szolgáltatás
reklámja

Projektismerető dokumentum és nyilatkozat és
nyilatkozat (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által
rendszeresített formanyomtatvány)

10

A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Pályázati adatlap 10

A fejlesztés működtetése során a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
működő vállalkozások együttműködése

Együttműködési szándéknyilatkozat a vállalkozókkal (a
Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által
rendszeresített formanyomtatvány)

15

Az ügyfél a településen még nem működő szolgáltatást
hoz létre

Jegyzői nyilatkozat 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A turisztikai szolgáltatás biztosításának
folyamatossága

Egész évben folyamatosan 10

A turisztikai szolgáltatás biztosításának
folyamatossága

Szezonálisan 5

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

igen 10

A fejlesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet vagy a
240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet szerinti
településen valósul meg

nem 0

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Ha a pályázó a célterület kialakításához hozzájárult
projektötlettel

15

A pályázó hozzájárult a célterület kialakításához a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület 2011. évi Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának megalkotása során

Ha a pályázó a célterület kialakításához nem járult
hozzá projektötlettel

0

A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Igen 10
A fejlesztés megújuló energia hasznosítást tartalmaz Nem 0
Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást is)

A fejlesztés révén új munkahelyet teremt 10

Fejlesztés hatása a foglalkoztatásra (beleértve az
önfoglalkoztatást is)

A fejlesztés révén a meglévő munkaerőt megtartja 5

A projektnek részeleme a turisztikai szolgáltatás
reklámja

Igen, elektronikus vagy nyomtatott reklám készítése
részét képezi a fejlesztésnek

10

A projektnek részeleme a turisztikai szolgáltatás
reklámja

Nem képezi a fejlesztés részét elektronikus vagy
nyomtatott reklám készítése 

0



A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Igen 10

A pályázó foglalkoztat hátrányos helyzetű
munkavállalót (beleértve az önfoglalkoztatást is) (nő;
25 év alatti pályakezdő; 40 évnél idősebb
munkavállaló; 1 vagy több 10 éven aluli gyermeket
nevelő munkavállaló; 10 éven aluli gyermekét egyedül
nevelő munkavállaló)

Nem 0

A fejlesztés működtetése során a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
működő vállalkozások együttműködése

Igen, legalább két vállalkozással működik együtt 15

A fejlesztés működtetése során a Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület tagtelepüléseinek területén
működő vállalkozások együttműködése

Nem tartalmaz a pályázat vállalkozók közötti
együttműködést, vagy kevesebb, mint két
vállalkozással működik együtt

0

Az ügyfél a településen még nem működő szolgáltatást
hoz létre

Igen, a településen még nem létezik hasonló
felszereltséggel és szolgáltatással rendelkező
szálláshely

10

Az ügyfél a településen még nem működő szolgáltatást
hoz létre

Nem, a településen már létezik hasonló
felszereltséggel és szolgáltatással rendelkező
szálláshely

0

VIII. Jogkövetkezmények

Ha a pályázó nyilatkozatában vállalt projekt előrehaladás jelentési kötelezettségének egyszeri felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az
igénybe vett kifizetett támogatás 25%-ának megfelelő összeg, de minimum 300.000 Ft visszafizetésére kötelezett.  

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek, továbbá az alábbiakban felsorolt
dokumentumok: Projektismertető dokumentum (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatvány) Együttműködési
szándéknyilatkozat, (a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon.)


