
5. célterület 

 

Célterület neve: "Őrizzük a múltat a jövő nemzedéke számára"- helyi tárgyi örökség 
megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 

 

Vonatkozó HPME azonosítója 670a05 
Célterület azonosítója 1018239 
Jogcím Közösségi célú fejlesztés 
UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció 
Célterület komplex/kisértékű Nem 
 

Keretösszeg (HUF) – Nem LHH településeken 18.000.000 
Keretösszeg (HUF) – LHH településeken - 
Minimális támogatási összeg (HUF) – Nem LHH 500.000 
Maximális támogatási összeg (HUF) – Nem LHH 4.000.000 
Minimális támogatási összeg (HUF) – LHH 500.000 
Maximális támogatási összeg (HUF) –LHH 4.000.000 
 

Intenzitások – Nem LHH településeken (%) 
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 
Non-profit szervezetek 100 
Egyházak 100 
Mikro-kis-közép vállalkozás - 
Egyéni vállalkozó - 
Őstermelő - 
Magánszemély - 
 

Intenzitások – Nem LHH településeken (%) 
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 
Non-profit szervezetek 100 
Egyházak 100 
Mikro-kis-közép vállalkozás - 
Egyéni vállalkozó - 
Őstermelő - 
Magánszemély - 
 

Fogalom magyarázat Tárgyi örökség: népművészeti, néprajzi, kézműves, 
építészeti és kulturális érték. 



Támogatás vehető 
igénybe 

Támogatás vehető igénybe a falusi élethez, 
hagyományokhoz, környezethez,munkakultúrához 
kapcsolódó tevékenységet bemutató helyek kialakítására, 
meglévők felújítására,  a bemutató helyiség kiállítási 
tárgyainak, eszközeinek beszerzésére, restaurálására, 
felújítására. 
Támogatás vehető igénybe továbbá a tárgyi örökség 
megőrzését népszerűsítő tevékenység, kiállítás-szervezés, 
foglalkozások, bemutatók szervezésére,  a kapcsolódó 
anyagköltséggel együtt. 

Célterület specifikus 
alanyi és tárgyi feltételek 

A pályázónak biztosítania kell szakember bevonását a 
projekt megtervezésébe és/vagy megvalósításába. 

Jogosultságot igazoló 
csatolandó mellékletek 

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező 
mellékletek; valamint Együttműködési megállapodások; 
projektleíró dokumentum; képzettséget és/vagy szakmai 
tapasztalatot igazoló okirat. 

Jogkövetkezmények - 
Számszerűsíthető 
eredmények 

Legalább 5 db néprajzi, falusi munkakultúrát, életmódot 
bemutató helyiség létrehozása kiállítási tárgyakkal együtt. 
Az aktív hagyományőrzés hozzájárul a térség turisztikai 
kínálatának szélesítéséhez, látogatottságának növeléséhez. 

 

Jogosult települések: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, 
Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, 
Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba 

Elszámolható kiadások 

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 és 

berendezések 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 (kiállítók költségei); 
− ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése); 
− gg)  weboldal elkészítésének költségei. 

i) működési költség,  
j) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).  

 

 

Pontozás 

Megnevezés Értékelés alapja 
Pont -
szám 

 

Szempont1 

Hátrányos helyzetű településen valósul 
meg 

311/2007. (XI. 17.) Korm. 
rendelet 2. melléklete 

valamint 240/2006. (XI. 30.) 
Korm. rendelet melléklete 20 

Rész1 Igen   20 
Rész2 Nem   0 
 

Szempont2 A program együttműködés keretében 
valósul meg 

Együttműködési 
megállapodások 20 

Rész1 Igen   20 
Rész2 Nem   0 
 

Szempont3 
Együttműködő partnerek száma  

Együttműködési 
megállapodások 20 

Rész1 5 partner felett   20 
Rész2 3-4 partner   10 
Rész3 1-2 partner   5 
Rész4 Nincs együttműködő partner   0 
 



 

Szempont4 Kihasználatlan épület, építmény, 
épületrész funkcióbővítése Projektleíró dokumentum 10 

Rész1 Igen   10 
Rész2 Nem   0 
 

Szempont5 A fejlesztés rendezvény, rendezvény-
sorozat részeként bemutatásra kerül 

Projektleíró dokumentum 
10 

Rész1 Igen   10 
Rész2 Nem   0 
 

Szempont6 A fejlesztés meglévő gyűjtemény 
elhelyezésére irányul Projektleíró dokumentum 10 

Rész1 Igen   10 
Rész2 Nem   0 
 

Szempont7 A projekt bemutatásához kapcsolódik 
tárlatvezetés, szakmai prezentáció Projektleíró dokumentum 10 

Rész1 Igen   10 
Rész2 Nem   0 
 


