
LEADER felhívások 

ismertetése

4. felhívás
Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet 

támogatása
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség



A tervezett fejlesztések háttere

Tervezett keretösszeg (Ft) 97 400 000

Támogatás minimum összege (Ft) 300 000

Támogatás maximum összege (Ft) 5 000 000

Előleg maximális mértéke (%) 50

Előleg maximális mértéke (Ft) 2 500 000

Támogatott kérelmek várható száma 

(db) 19-30

 Konzorcium nem támogatható

 Megvalósítás időszaka: 18 hónap

 Mérföldkövek száma: 1-3 között



Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1.2 választható önállóan támogatható tevékenység mellé

legalább egy tevékenység kötelezően választandó a 3.1.2.2 pontban felsorolt

tevékenységek közül – kivéve az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

Tevékenység rövid 

megnevezése
Tevékenység leírása Támogathatóság módja

szabadidős, kulturális és/vagy 

tömegsport célú közösségi 

terek fejlesztése

szabadidős, kulturális és/vagy tömegsport célú közösségi 

tér kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése a 

leromlott állapotú, vagy használaton kívüli ingatlanok, 

épületek újrahasznosítása céljából a lakosság igényeinek 

megfelelően

választható

civil szervezetek 

együttműködéseinek

elősegítése

A térségben tevékenykedő civil szervezetek 

együttműködéseinek elősegítése érdekében 

működésükhöz,
tevékenységükhöz kapcsolódó eszközök beszerzése.

választható



Önállóan nem támogatható tevékenységek
Tevékenység rövid 

megnevezése
Tevékenység leírása Támogathatóság módja

Települési akciók és az 

ezekhez kapcsolódó 

rendezvények megvalósítása 

Települési akciók (parkosítás, szelektív hulladékgyűjtés 

és hasznosítás, megújuló energiahasználat bemutatását 

elősegítő bemutatóhely kialakítása, eszközök 

beszerzése) és az ezekhez kapcsolódó rendezvények 

megvalósítása a településkép javítása, a fenntartható 

környezet fejlesztése érdekében.

választható

A „VÉRCSE" mikrotérségi

táborok szervezése és 

megvalósítása

A „VÉRCSE kincsei” értékekre alapozott mikrotérségi

táborok szervezése és megvalósítása, valamint a hozzá 

kapcsolódó – az ismeretátadást elősegítő - munkafüzetek 

elkészítése, sokszorosítása.

választható

általános költségekhez 

kapcsolódó tevékenységek

projekt-előkészítés, tervezés, építészek, mérnökök 

díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és 

projektmenedzsment költségek

választható

tájékoztatással, 

nyilvánossággal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése

tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése
kötelező

Rendezvények szervezése és 

marketing
anyagok készítése

A civil szervezetek együttműködéseit bemutató 

rendezvény szervezése és marketing anyagok
készítése.

választható



Nem támogatható tevékenységek

Amely fejlesztés nem a Vértes-Gerecse Közösség  településein valósul meg.

Amely nem járul hozzá a településkép javításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, 

a közösségi élet és a szektorok közötti együttműködések erősítéséhez 

Olyan tábor megvalósítása nem támogatható,  amely nem a „Vércse kincseinek” 

bemutatására vonatkozik, és nem biztosítja legalább 5 település (Vértes-Gerecse 

Vidékfejlesztési Közösség települései) lakosainak a részvételt. 

A táborhoz kapcsolódó munkafüzetek elkészítése nem az iskolán kívüli oktatást 

segítik elő

1. tevékenység esetében új épület kialakítása nem támogatható.

A támogatást igénylő által megszervezett rendezvény vonatkozásában kizárólag egy 

adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó 

termékbemutató, rendezvény



Műszaki, szakmai elvárások

 Általános elvárások: piaci ár igazolása, támogatási kérelem megfelelő kitöltése, 

elkülönített nyilvántartás

 Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások: építési 

engedélyek, építéshatósági igazolás, tervdokumentáció, 

 Projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások: fenntartási kötelezettség, ÉNGY, 

eszközbeszerzés, 3 db árajánlat



Műszaki, szakmai elvárások
 Szakmai elvárások:

1. A támogatott projekteknek hozzá kell járulnia a közösségi élet és együttműködések erősítéséhez, a települések 

fejlődéséhez és a településkép javításához, vagy a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a lakossági szemléletformáláshoz, az 

ismeretszerzéshez/bővítéshez, 

2. olyan szemléletformáló előadások támogathatóak, amelyeket a jó gyakorlatok bemutatása, minták és a környezettudatos 

nevelés érdekében szerveznek,

3. a rendezvényeknek, szemléletformáló előadásoknak, táboroknak legalább 5 település lakosságának részvételét kell 

biztosítania, amelyhez reprezentációs/étkezési költség támogatása nem igényelhető,

4. a megvalósuló projekteknek a szektorok közötti, vagy szektoron belüli, egyértelműen igazolható együttműködésen kell 

alapulnia, elsősorban a működtetés és fenntarthatóság érdekében, 

5. kizárólag olyan tevékenységek támogathatóak, melyek valós együttműködéseken alapulnak, és együttműködési 

megállapodással is alátámasztanak.

6. tevékenység esetében a projekt keretében szervezett tábort, melyek megvalósítási helye csak a VGK területén lehetséges, 

és csak a HFS 1. intézkedés célkitűzésének elérése érdekében, megfelelő szakmai programmal alátámasztva szervezhetők. A 

térség látnivalóiról, hagyományairól készülő munkafüzet kifejezetten az iskolai rendszeren kívüli oktatást segítse elő, a 

táborok tematikus programjához kell kapcsolódnia.

7. Rendezvénnyel kapcsolatos elvárások



Támogatást igénylők köre
Kérelmező típusa

Intenzitás nem hátrányos településen %

Helyi önkormányzat (321) 75

Helyi nemzetiségi önkormányzat (371) 75

Bevett egyház (551) 75

Egyéb egyesület (529) 75

Közalapítvány (561) 75

Sportegyesület (521) 75

Polgárőr egyesület (526) 75

Nemzetiségi egyesület (528) 75

Egyéb alapítvány (569) 75

Egyéb egyesület (529) 75

Közalapítvány (561) 75

Sportegyesület (521) 75

Polgárőr egyesület (526) 75

Nemzetiségi egyesület (528) 75

Egyéb alapítvány (569) 75



Tartalmi értékelési szempontok

Minimum pontszám: 60 pont

Szempont megnevezése Szempont alábontása Adható pontszám

Az értékelési szempontot 

alátámasztó dokumentum

Szempont 1 - A fenntartási és 

üzemeltetési terv minősége 50 Fenntartási és üzemeltetési terv

Indokoltság 30

Fenntarthatóság, környezeti fenntarthatóság, 

környezetbarát anyagok, technológiák 

alkalmazása 5

Költséghatékonyság 5

Innovativitás 10

Szempont 2 - A pályázó vagy 

képviselője, munkavállalója részt vett 

a HFS elkészítésében: projektgyűjtő 

adatlap beküldésével.

5
Ügyfél nyilatkozata a Vértes-

Gerecse Közösség által leigazolva

igen 5

Szempont 3 - A projekt több 

szereplő/szervezet együttműködésében 

valósul meg (2 szervezet 

együttműködése kötelező, az ezen 

felüli együttműködések alapján adható 

plusz pont)

10

Együttműködési megállapodás

összességében 5 vagy efölötti együttműködés, 

amely szektoron belüli és kívüli együttműködést 

is tartalmaz

10

összességében 4 együttműködés, amely 

szektoron belüli és kívüli együttműködést is 

tartalmaz

7

összességében 3 együttműködés 5



Tartalmi értékelési szempontok
Szempont 4 - A pályázónak a 2007-

2013-as uniós ciklusban volt elnyert 

támogatása hasonló témában.

10

Ügyfél nyilatkozata

Még nem részesült támogatásban a

2007-2013-as ciklusban a jelen pályázatban 

megvalósítani tervezett tevékenységek 
esetében.

10

Szempont 5 - A pályázó önkénteseket 

von be a megvalósításba
10 Támogatási kérelem és 

nyilatkozatok alapján

A pályázó szervezet és együttműködő 

partnerei tagságából legalább 10 főt bevon a 

projekt megvalósításába

10

A pályázó szervezet és együttműködő 

partnerei tagságából legalább 3-9 főt bevon a 

projekt megvalósításába

5

Szempont 6 - Akadálymentesítés 5 Tervdokumentáció alapján

A fejlesztés során akadálymentesítés valósul 

meg.
5

Szempont 7 - Komplexitás 10 Támogatási kérelem alapján

A fejlesztés 4 vagy annál több tevékenységet 

érint
10

A fejlesztés 3 tevékenységet érint 5



A finanszírozással kapcsolatos 

információk

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

minimum 300.000 Ft, maximum 5.000.000 Ft. 

Szabadidős, kulturális és/vagy tömegsport célú közösségi tér kialakítása, felújítása, 
bővítése, korszerűsítése a leromlott állapotú, vagy használaton kívüli ingatlanok, 
épületek újrahasznosítása esetében maximum 4 000 000 Ft

Települési akciók és az ezekhez kapcsolódó rendezvények megvalósítása a településkép 
javítása, a fenntartható környezet fejlesztése esetében maximum 1 000 000 Ft.

Civil szervezetek együttműködéseinek elősegítése érdekében működésükhöz, 
tevékenységükhöz kapcsolódó eszközök beszerzése, az együttműködéseket bemutató 
rendezvény szervezése és marketing anyagok készítése esetében maximum 1 000 000 Ft.

A „VÉRCSE kincsei” értékekre alapozott mikrotérségi táborok szervezése és 
megvalósítása, valamint a hozzá kapcsolódó – az ismeretátadást elősegítő - munkafüzetek 
elkészítése, sokszorosítása esetében maximum 1 000 000 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 esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének 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(ok)

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

 g) 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;

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



Csatolandó mellékletek listája
 i) építési beruházások esetén:

 1. 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),

 2. 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;

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

csatolása szükséges, 

 k) Fenntartási és Üzemeltetési Terv

 l) a tartalmi értékeléshez szükséges igazolások, nyilatkozatok


