
LEADER felhívások 

ismertetése

5. felhívás
„VÉRCSE” Civis Akadémia

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség



A tervezett fejlesztések háttere

Tervezett keretösszeg (Ft) 8 384 994

Támogatás minimum összege (Ft) 500 000

Támogatás maximum összege (Ft) 2 000 000

Előleg maximális mértéke (%) 50

Előleg maximális mértéke (Ft) 1 000 000

Támogatott kérelmek várható száma 

(db) 4-16

 Konzorcium nem támogatható

 Megvalósítás időszaka: 24 hónap

 Mérföldkövek száma: 1-3 között



Önállóan támogatható tevékenységek

Tevékenység rövid 

megnevezése
Tevékenység leírása

Támogathatóság 

módja

Képzések (tanfolyamok) 

szervezése és 

megvalósítása

A térség lakosságának, valamint civil 

szervezetei, vállalkozói számára szervezett, az 

igényekhez igazodó ismeretszerző képzések, 

és/vagy tanfolyamok szervezése és lebonyolítása 

hagyományos vagy online/távoktatásos 

formában.

Választható

Előadások és 

tanulmányutak szervezése 

és megvalósítása

A „VÉRCSE kincsei” értékekre alapozott 

ismeretbővítő mikrotérségi előadások, 

tanulmányutak szervezése és lebonyolítása.

Turisztikai szolgáltatók és kistermelők, 

kézművesek kompetencia és versenyképesség 

növelését elősegítő előadások, tanulmányutak 

szervezése és lebonyolítása.

választható



Önállóan nem támogatható tevékenységek
Tevékenység rövid 

megnevezése
Tevékenység leírása Támogathatóság módja

tájékoztatással, 

nyilvánossággal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése

tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítése
kötelező

általános költségekhez 

kapcsolódó tevékenységek

projekt-előkészítés, tanácsadói és projektmenedzsment 

költségek
választható

A képzések megtartását 

elősegítő eszközbeszerzés
projektor, laptop, kivetítővászon, tábla választható

A képzésekhez szükséges 

tananyagok, jegyzetek 

elkészítése, sokszorosítása

A képzésekhez szükséges tananyagok, jegyzetek 

elkészítése, sokszorosítása
választható

Utazási költségek
Utazási költségek, tanulmányút szervezéséhez 

kapcsolódó buszbérlés.
választható



Nem támogatható tevékenységek

Olyan kiadvány készítése, eszköz beszerzése, amely nem a szervezett 

képzésekhez kapcsolódik

Amely fejlesztés nem a Vértes-Gerecse Közösség településein valósul 

meg, kivéve tanulmányút esetén.

A támogatást igénylő által megszervezett rendezvény vonatkozásában 

kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek 

bemutatását célzó termékbemutató, rendezvény



Műszaki, szakmai elvárások
 Általános elvárások:

 Projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások

 IV. Szakmai elvárások

1. A képzéseknek, előadásoknak hozzá kell járulniuk a civil szervezetek szabályos, és naprakész működéséhez.

2. A képzéseknek, előadásoknak a lakosság igényeire kell reagálniuk.

3. A képzéseknek, előadásoknak új ismeretekkel kell gazdagítaniuk a térség lakosságát, vállalkozásait, egyéb szervezeteit. 

4. A képzések, előadások helyszíneit olyan központi településen kell megszervezni, hogy azt legalább 10-10 környező településről meg tudják közelíteni.

5. Tanulmányúton, képzésen csak a Vértes-Gerecse Közösség településein lakcímmel, vagy jogi személy esetén székhellyel/ telephellyel rendelkező 

magánszemély vagy vállalkozás vehet részt. 

6. A képzések, előadássorozatok moduljaiba évente mindegyik szektornak legalább 1 modult kell terveznie a pályázónak.

7. A meghívott előadók, képzők szakismeretét igazolni kell a pályázatban. 

8. Az előadóknak a képzés után az előadást elektronikus formában rendelkezésre kell bocsátania a képzésben résztvevőknek.

9. A „VÉRCSE kincsei” értékekre alapozott mikrotérségi tanfolyamok, tanulmányutak szervezése esetén a tematikának kapcsolódni kell a HFS 1. intézkedésének 

célkitűzéseihez. 

10. A turisztikai szolgáltatók kompetencia és versenyképesség növelését elősegítő képzések, tanulmányutak szervezése esetén a tematikának kapcsolódni kell a 

HFS 2. intézkedésének célkitűzéseihez. 

11. A kistermelők, kézművesek kompetencia és versenyképesség növelését elősegítő képzések, tanulmányutak szervezése esetén a tematikának kapcsolódni kell 

a HFS 3. intézkedésének célkitűzéseihez. 

12. A támogatott projekteknek hozzá kell járulnia 

- a települések és a térség környezetvédelmi állapot javításához szükséges lakossági szemléletváltáshoz

- a kompetenciák javításához, 

- a közösségi élet és együttműködések erősítéséhez.



Támogatást igénylők köre
Kérelmező típusa

Intenzitás nem hátrányos településen %

Helyi önkormányzat (321) 100

Helyi nemzetiségi önkormányzat (371) 100

Bevett egyház (551) 100

Egyéb egyesület (529) 100

Közalapítvány (561) 100

Sportegyesület (521) 100

Polgárőr egyesület (526) 100

Nemzetiségi egyesület (528) 100

Egyéni vállalkozó (231) 100

Betéti társaság (117) 100

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572) 100

Egyéb alapítvány (569) 100

Egyéni cég (228) 100

Nonprofit betéti társaság (576) 100

Nonprofit részvénytársaság (573) 100



Tartalmi értékelési szempontok

Minimum pontszám: 50 pont

Szempont megnevezése Szempont alábontása Adható pontszám

Az értékelési szempontot 

alátámasztó dokumentum

Szempont 1 - A projekt 

indokoltsága 30

Támogatási kérelem és 

nyilatkozatok alapján

igen 30

Szempont 2 - Hozzájárul a 

települések és a térség 

környezetvédelmi állapot 

javításához szükséges lakossági 

szemléletváltáshoz

10

Támogatási kérelem és 

nyilatkozatok alapján

igen 10

Szempont 3 - Hozzájárul a 

lakosság kompetencia 

és/versenyképesség növeléséhez

10 Támogatási kérelem és 

nyilatkozatok alapján

igen 10

Szempont 4 - Hozzájárul a 

közösségi élet és együttműködés 

erősítéséhez

10

Támogatási kérelem és 

nyilatkozatok és 

együttműködési 

megállapodások alapján

igen 10



Tartalmi értékelési szempontok

Szempont 5 - A pályázó 

önkénteseket von be a 

megvalósításba

10 Támogatási kérelem és 

nyilatkozatok alapján

igen 10

Szempont 6 - Innovativitás 10
Támogatási kérelem 

alapján

igen 10

Szempont 7 - A pályázó 

előzetes igényfelmérést 

végzett

10 Igényfelmérés

igen 10

Szempont 8 - Komplexitás 10 Támogatási kérelem

két tevékenységet valósít meg 10



A finanszírozással kapcsolatos 

információk

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

minimum 500.000 Ft, maximum 2.000.000 Ft. 

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége esetében az összes 

elszámolható kiadás 10%-a. 

 A képzésekhez szükséges tananyagok, jegyzetek elkészítése, sokszorosítása 

költsége az összes elszámolható kiadás 20%-a. 

 Eszközbeszerzés költsége az összes elszámolható kiadás 20%-a.

 Tanulmányút utazási költsége az összes elszámolható kiadás 20%-a.



Csatolandó mellékletek listája

 a)  mikrovállalkozás esetén az illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított 
igazolást arról, hogy a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye a benyújtást megelőző év január 
1. napján már a Vértes-Gerecse Közösség valamelyik településén volt és azóta is folyamatosan ott van. 

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

 c) önkormányzat esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a fejlesztés megvalósításáról 
szóló határozatának kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését 

 d) 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;

 e) együttműködési megállapodás

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

 g) eszközök esetében három darab árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását;

 h) Minden költségtétel alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által 
kiállított árajánlat csatolása szükséges

 i) a tartalmi értékeléshez szükséges igazolások, nyilatkozatok

 j) képzés esetében a képzést végző szervezet akkreditációs igazolása

 k) előadók, képzők referenciái vagy szakismeret igazolása

 - tanulmányút esetén a fogadó szervezetek nyilatkozata a szakmai tevékenységükről


