LEADER felhívások
ismertetése
1. felhívás
Természeti, épített és kulturális értékek "Vércse kincsei" - megőrzése és bemutatása
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség

A tervezett fejlesztések háttere
Tervezett keretösszeg (Ft)

103 000 000

Támogatás minimum összege

500 000

Támogatás maximum összege

5 000 000

Előleg maximális mértéke (%)

50

Előleg maximális mértéke (Ft)

2 500 000

Támogatott kérelmek várható száma
(db)


Konzorcium nem támogatható



Megvalósítás időszaka: 18 hónap



Mérföldkövek száma: 1-3 között

20-40

Önállóan támogatható tevékenységek
Tevékenység rövid
megnevezése

A „VÉRCSE kincseinek”
bemutatása

Tevékenység leírása

A „VÉRCSE kincseinek” bemutatása (lásd
Fogalomjegyzék) ismeretterjesztő kiadványok,
és/vagy könyvek, és/vagy archívumok, és/vagy
kisfilmek készítésével.

Támogathatóság módja

választható

Az épített örökség részét képező kisebb építmények
Az épített örökség felújítása, ( pl. tájházak, borospincék, kutak, hidak,
helyreállítása
kőkeresztek, emlékhelyek felújítása, vagy kulturális választható
értékek (pl. templom-orgona, kálvária)
rekonstrukciója
A „VÉRCSE kincsei” értékeit bemutató információs
Információs táblák
táblák kihelyezése, és/vagy turisták számára utak,
kihelyezése, turisták számára
és/vagy tanösvények, és/vagy pihenőhelyek
választható
utak, tanösvények kialakítása,
kialakítása és felújítása, korszerűsítése.
felújítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek
Tevékenység rövid
megnevezése

Tevékenység leírása

Támogathatóság
módja

tájékoztatással,
tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos
nyilvánossággal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése
kötelezettségek teljesítése

kötelező

projekt-előkészítés, tervezés, építészek,
általános költségekhez
mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak,
kapcsolódó tevékenységek
tanácsadói és projektmenedzsment költségek

választható

eszközbeszerzés

eszközbeszerzés és tradicionális eszköz
beszerzése

választható

Nem támogatható tevékenységek
olyan kiadvány, könyv, film, archívum, amely nem a Vércse kincseinek
bemutatására vonatkozó fejlesztés.
olyan építmény, kulturális érték felújítása, amely nem a Vértes-Gerecse
Közösség területén található.

olyan információs tábla, pihenőhely, tanösvény, amely nem a Vértes-Gerecse
Közösség területén valósul meg.
belterületen lévő járda, sétány, műemlékeket összekötő utak kialakítása,
felújítása nem támogatható
magánszemély tulajdonában álló épületen (gazdasági épület; pince; zártkerti
ingatlan) megvalósuló fejlesztés nem támogatható

Műszaki, szakmai elvárások


Általános elvárások: piaci ár igazolása, pályázat megfelelően kidolgozott, elkülönített nyilvántartás



Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások: építési beruházások, tervdokumentáció,
építéshatósági igazolások, ÉNGY használata



Projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások: fenntartási kötelezettség, árajánlat tartalmi elemei,
gépbeszerzés



Szakmai elvárások:



1. A 3.1 pontban támogatható tevékenységekre vonatkozó előírásokat, elvárásokat a felhívás 1. sz. melléklete
(Fogalomjegyzék) részletesen tartalmazza.



2. Kizárólag olyan tevékenységek támogathatóak, melyek valós együttműködéseken alapulnak, és együttműködési
megállapodással is alátámasztanak.



3. Olyan látványosságok, vonzerők, hagyományok támogathatók, melyek a térség adott természeti/épített/kulturális
értékmegóvására és/vagy megmentésére, bemutathatóságára irányul.



4. A projektnek hozzá kell járulnia az ismeretszerzéshez/bővítéshez is.



5. Információs táblák, tanösvények, pihenőhelyek kialakítása esetén csatolni szükséges az illetékes TDM szervezet,
vagy Erdészet igazolását, hogy hozzájárul a fejlesztéshez, és az összhangban van a TDM vagy az Erdészet által
tervezett közjóléti turisztikai fejlesztésekkel.



6. információs táblák készítése egy adott tájegység minimum 5 településének összefogásában támogatható,
együttműködési megállapodás igazolásával



7. tematikus utak, tanösvények, pihenőhelyek esetében az ismeretszerzést szolgáló min. 1 db. információs tábla
kihelyezése szükséges.

Egyéb elvárások


1. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív bírálat esetén a Vértes-Gerecse Közösség
tagságába lép, melyet 3 évig fenntart.



2. A támogatásban részesült pályázó vállalja, hogy a Vértes-Gerecse Közösség által
megküldött - monitoring célját szolgáló - kérdőívre válaszol, illetve a projekt zárása
után a Vértes-Gerecse Közösség által készített kiadványokhoz, honlapra a projekt
jellegének megfelelően fotót, DVD-t, stb. ad át.

A projekt szakmai megvalósításával
kapcsolatos egyéb elvárások


1. tevékenység esetében: az elkészült kiadványból, könyvből, DVD-ből átad a Vértes-Gerecse
Közösség településeinek 2-2 db tiszteletpéldányt.



2. tevékenység esetében: a fejlesztés látogathatóságát biztosítani kell oktatási intézmények
hallgatói, családok, szakemberek részére.



3. tevékenység esetében: információs táblák készítése egy adott tájegység minimum 5
településének összefogásában támogatható.



A tematikus utak, tanösvények, pihenőhelyek esetében az ismeretszerzést szolgáló min. 1 db.
információs tábla kihelyezése.

Támogatást igénylők köre
Kérelmező típusa

Intenzitás nem hátrányos településen %

Helyi önkormányzat (321)

85

Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)

85

Helyi önkormányzatok társulása (327)

85

Területfejlesztési önkormányzati társulás (328)

85

Bevett egyház (551)

85

Sportegyesület (521)

85

Polgárőr egyesület (526)

85

Nemzetiségi egyesület (528)

85

Egyéb egyesület (529)

85

Közalapítvány (561)

85

Egyéb alapítvány (569)

85

Egyéb szövetség (517)

85

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)

85

Nonprofit részvénytársaság (573)

85

Nonprofit betéti társaság (576)

85

Támogatási kérelem benyújtásának
határideje, módja


Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2017.12.15
naptól 2018.03.30 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:


2018.01.31



2018.02.28



2018.03.30



A helyi támogatási kérelmek elbírálása szakaszos.

Kiválasztási kritériumok


Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok

-

A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint

-

a támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen kíván fejleszteni

-

nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági
kivonatot; illetve az önerő igazolás

-

önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy
társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés
megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát

-

bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről
szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást

-

együttműködési megállapodás

-

Információs táblák kihelyezése, turisták számára utak, tanösvények kialakítása, felújítása esetében igazolás
csatolása az adott megvalósítási helyhez tartozó illetékes TDM szervezettől, vagy natúrpark szervezettől, vagy
erdőgazdaságtól, hogy a fejlesztés szervesen kapcsolódik az általuk tervezett/megvalósított közjóléti és
turisztikai fejlesztésekhez.

Tartalmi értékelési szempontok
Szempont megnevezése

Szempont alábontása

Szempont 1 - Fenntartási és üzemeltetési
terv minősége

Adható pontszám

50
Indokoltság

25

Fenntarthatóság, környezeti fenntarthatóság,
környezetbarát anyagok, technológiák alkalmazása

10

Költséghatékonyság
Innovativitás

5
10

Szempont 2 - A pályázó vagy képviselője,
munkavállalója részt vett a HFS
elkészítésében projektgyűjtő adatlap
beküldésével

10
igen

Az értékelési szempontot
alátámasztó dokumentum

Projektterv alapján

HACS által kiadott igazolás

10

Szempont 3 - A pályázó vállalja, hogy a
fejlesztést minél szélesebb körben
népszerűsíti

10
minimum egy helyi, vagy térségi rendezvényen, és
minimum egy térségi kiadványban megjelenik az
adott fejlesztés és saját honlapján is megjeleníti

10

minimum egy helyi, vagy térségi rendezvényen vagy
minimum egy térségi kiadványban népszerűsíti és
saját honlapján is megjeleníti

5

Minimum pontszám: 60 pont

Ügyfél nyilatkozata

Tartalmi értékelési szempontok
Szempont 4 - A projekt több
szereplő/szervezet együttműködésében
valósul meg (3. tevékenység esetében az 5
szervezet együttműködése kötelező, az
ezen felüli együttműködések alapján
kapható plusz pont)

10

3 vagy efölötti együttműködés

10

2 együttműködés

5

10

Szempont 5 - Komplexitás
A fejlesztés két tevékenységet érint

10

A fejlesztés csak egy tevékenységet érint.

5

Szempont 6 - A pályázónak a 2007-2013-as
uniós ciklusban volt elnyert támogatása
hasonló témában.

5
Még nem részesült a tevékenységhez kapcsolódóan
támogatásban

5

Az előző ciklusban „Vércse kincse” intézkedéshez
kapcsolódóan kapott támogatást

2

Szempont 7 - A projekt megvalósítási helye
(natúrpark, Bejárható Magyarország
település, termékút mentén) az alábbi
településen van.

5
A projekt megvalósítási helye natúrpark településen
5
található.
A projekt megvalósítási helye turisztikai termékút
vagy a Bejárható Magyarország útvonala mentén
helyezkedik el.

3

Együttműködési megállapodás
alapján

Támogatási kérelem

Ügyfél nyilatkozata

Ügyfél nyilatkozata az illetékes TDM
szervezet igazolásával.

A finanszírozással kapcsolatos
információk


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

minimum 500.000 Ft, maximum 5.000.000 Ft.
A „VÉRCSE kincseinek” bemutatását célzó ismeretterjesztő kiadványok,
könyvek, archívumok, kisfilmek esetében maximum 2.000.000 Ft.

Csatolandó mellékletek listája


a) nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi
bírósági kivonatot; illetve az önerő igazolását



b) önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének
vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának kivonatát, amely
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;



c) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba
vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;



d) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen
belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi
ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;



e) együttműködési megállapodás



f) Információs táblák kihelyezése, turisták számára utak, tanösvények kialakítása, felújítása esetében
igazolás csatolása az adott megvalósítási helyhez tartozó illetékes TDM szervezettől, vagy natúrpark
szervezettől, vagy erdőgazdaságtól, hogy a fejlesztés szervesen kapcsolódik az általuk
tervezett/megvalósított közjóléti és turisztikai fejlesztésekhez.



g) eszköz, illetve gép beszerzése esetén a műszaki leírást;



h) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az
ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF 7. fejezete szerinti dokumentumokat;



i) ÉNGY-ben nem szereplő építési tételek, gépek, berendezések, eszközök esetében három darab
árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását;

Csatolandó mellékletek listája


j) építési beruházások esetén:
építési engedélyköteles beruházás esetén
- az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság
közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és

- az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építészeti-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a
helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos
adatait,
műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési
rajzot
(alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket),
nem építési engedélyköteles beruházás esetén
- az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról,
hogy az
építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és az ügyfél nevére szóló, a
beruházás megvalósítási
helyének polgármestere által kiállított igazolás arról, hogy a beruházás
településképi
bejelentési
eljáráshoz nem kötött VAGY a településképi bejelentés
tudomásulvételéről kiállított
igazolás
- az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott –
építészeti-műszaki tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a
helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok
méretarányos adatait,
műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató
tervrajzokat;


k) Minden költségtétel alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által
kiállított árajánlat csatolása szükséges. (x melléklet alapján)



l) a tartalmi értékeléshez szükséges igazolások, nyilatkozatok

