Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület-LEADER pályázati kiírása

Helyi értékek bemutatása

Támogatás összege: min 500 OOO Ft- max 2 OOO OOO Ft vissza nem térítendő támogatás. A
támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 95 %-a.
A rendelkezésre álló forrás: 70 OOO OOO Ft.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 35 - 50 db.
A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása: Csekély

támogatás, a 2015, 2016, 2017- ben elnyert Csekély
haladhatja meg a 60 OOO OOO Ft-ot

összegű

összegű

támogatás összege nem

Választható önállóan támogatható tevékenységek
Rendezvény megvalósítása:
Olyan rendezvény/rendezvénysorozat megvalósítása, melynek részeként bemutatásra kerülnek
helyi értékek (helyi művészeti csoportok, kézművesek, stb.).
Kiállítás megvalósítása:
Egy- egy település helyi értékeinek kiállításon
is).

történő népszerűsítése

(akár több településen

Tábor megvalósítása:
Olyan tábor/táborok megvalósítása, ahol megjelenik a helyi értékek megismertetése,
népszerűsítése.

Marketing tevékenys~
A pályázó helyi értékeket
(pl.film,kiadvány,falukönyv ,stb.)

bemutató

marketing

tevékenységet

valósít

meg

A fejlesztés során meg kell valósítani legalább egy önállóan támogatható tevékenységet. A
projekthez kapcsolódnia kell legalább egy helyi értéknek.

Kötelezően

megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
Projektmenedzsment:
A projekt végrehajtását koordináló szolgáltatási tevékenység.
Utazási tevékenység:
A projekt megvalósítása során felmerülő utazás(pl. kiállítási anyag elszállítása más
településre, környező településről táborba érkezők utazása,stb.).
Eszközbeszerzés: max 500 00 ft értékben
A projekt lebonyolításához szükséges kis
projektor,stb.).

értékű

eszköz beszerzése (pl.

fényképezőgép,

Indikátorok
A projektben résztvevő célcsoportbeliek száma:
•
•
•
•

Tábor esetén 10 fő
Kiállítás és a helyi értékek egyéb formában történő
Rendezvény esetén 100 fő
Marketing tevékenység esetén 150 fő

népszerűsítése

Támogatást igénylők köre
•
•
•
•

Nemzetiségi egyesület (528)
Egyéb egyesület (529)
Egyéb alapítvány (569)
Helyi önkormányzat (321)

•
•

Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
Bevett egyház ( 5 51)

•
Az elszámolható költségek köre
•
•

Projekt előkészítés - Projekthez kapcsolódó
Eszközbeszerzés költségei.

szakértői

tevékenység

esetén 50 fó

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szakmai szolgáltatások költsége
Projektmenedzsment költsége maximum 2,5 %
Utazási költség
Marketing költsége~ Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Kötelezően előírt nyilvánosság költsége (projekttábla, sajtóközlemény,
fotódokumentáció) maximum 0,5 %
Bérleti díj költsége
Rendezvényszervezés és catering költségek
Immateriális javak költsége
Felmérések, adatbázisok készítésének költsége

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018.03.05.

A támogatási kérelem benyújtása során csatolandó mellékletek
•

Fenntartási és üzemeltetési terv.

•

Nonprofit szervezet és egyházi pályázó esetén támogató nyilatkozat szükséges, a
megvalósítás helyszínéül szolgáló település önkormányzatától. (Önkormányzat
pályázó esetén ez a feltétel teljesítettnek tekintendő.)

•

A támogatást

igénylő

átlátható szervezetnek

minősül

az államháztartásról szóló 2011.

évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1.§ 4.pontja és 50.§ (!)bekezdés c)pontja
szerint.
•

Nonprofit szervezet esetén alapszabály.

•

Nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem
régebbi bírósági kivonat.

•

Minden költségtétel alátámasztására 3 db érvényes, egymástól független árajánlatadók
által kiállított árajánlat.

•

Önkormányzat és kisebbségi önkormányzat esetén: képviselőtestület fejlesztés
megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonata.

•

Az egyház,

belső

egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági

bizonyítvány, vagy a

belső

egyházi jogi személyiségét igazoló egyházi igazolás,

amelyet az egyház egészének, illetve a
közvetlen

felettes

koordinációjáért

egyházi

felelős

legfőbb

szervének

szervének vagy az adott jogi személy

az

miniszternél bejelentett

egyházakkal
képviselője

való

kapcsolattartás

vagy az egyház

belső

megelőző

utolsó

szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki.
•

Nonprofit szervezet pályázó esetén a támogatási kérelem benyújtását

teljes lezárt üzleti évről szóló beszámoló, valamint szakmai beszámoló.

•

Nonprofit szervezet esetén adóigazolás.

•

Eszközbeszerzés esetén műszaki leírás.

•

A HACS területén székhellyel nem, csak telephellyel

rendelkező

együttműködési

helye

megállapodás,

a

megvalósítás

ügyfél esetében

szerinti

önkormányzattal.

Kalkuláció, költségarányok maximális támogatási összeg igénybevétele esetén:

Támogatási összeg
Önerő

Projekt teljes költsége
Proj ekmened:zseri költség
Kötelező nyilvánosság költsége
Beruházás költsége

nettó
1 574 803
82 885
1 657 688
39 370
7 874
1 610 444

bruttó
2 OOO OOO
105 264
2 105 264
50 OOO
10 OOO
2 045 264

illetékes

