Térségi gyermek- és ifjúsági sportrendezvények

There are no translations available.
Támogatás vehető igénybe: A sportegyesületek, iskolák támogatására a tömegsport
megteremtésére több sportágban. Bajnokságok, mérkőzések szervezésére, a sport több
ágának a megismertetésére. Szükséges térségi szinten bajnokságok, sportversenyek
szervezése.
Ösztönözzük, hogy a térségi
sportrendezvényeket az ifjú korosztály szervezetten látogassa.A célterület keretében nem
támogatható a nemzeti bajnokságokon való részvétel.
Célterület azonosító:
1 010 163
HACS neve:
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Jogcím:
Rendezvény
Célterület megnevezése:Térségi gyermek- és ifjúsági sportrendezvények
I. Fogalom magyarázat
Bajnokságok, mérkőzések: a térségben hagyományos, vagy új sportrendezvény, bajnokság,
kupa létrehozása, megrendezése
II. Támogatás vehető igénybe

A sportegyesületek, iskolák támogatására a tömegsport megteremtésére több sportágban.
Bajnokságok, mérkőzések szervezésére, a sport több ágának a megismertetésére. Szükséges
térségi szinten bajnokságok, sportversenyek szervezése. Ösztönözzük, hogy a térségi
sportrendezvényeket az ifjú korosztály szervezetten látogassa.A célterület keretében nem
támogatható a nemzeti bajnokságokon való részvétel.

III. Támogatható tevékenységek
A sportrendezvény, torna, helyi bajnokság lebonyolításához szükséges eszközök,
szolgáltatások és a kapcsolódó marketing tevékenység igénybevétele
IV. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen
forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen

1 250 eurónak megfelelő

4 000 eurónak
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megfelelő forintösszeg.

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:
- Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a
- Non-profit szervezetek esetében 100 %-a
- Egyházak esetén 100%-a

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen 80 000 eurónak megfelelő
forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek

Pályázatot kizárólag az igazolható sportrendezvényszervezői tapasztalattal rendelkező ügyfél
nyújthat be.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken vaósul meg:

Bugyi; Csévharaszt; Dabas; Hernád; Inárcs; Kakucs; Örkény; Pusztavacs;
Tatárszentgyörgy; Táborfalva; Újhartyán; Újlengyel; Vasad;
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VIII. Elszámolható kiadások

● a) rendezvény költségei:

● aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;

● ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési
költségei;

● ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;

● ad) helyi termékbemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);

● af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;

● ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;

● ah) étel -, italfogyasztás;

● b) marketing tevékenység:

● ba) meghívók, hirdetések költségei;
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● bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés
költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; nyomdai
költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)

● bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

● bd) kiállítások részvételi költségei;

● be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

● bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet
havi díját nem tartalmazza);

● c) infrastruktúra-fejlesztés:

● ca) tereprendezés;

● cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és
egyéb berendezések kiépítése;

● d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz;

● e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

színpadi fény- és hangtechnikai szolgáltatások igénybevétele
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IX. Pontozási szempontok
Ssz.

Értékelési szempont

Pontszám

Ellenőrzés módja

1.

A programba bevont települések
15
száma a HACS működési
részletesterületéről
programterv tel

2.

A várható résztvevők száma
10 a rendezvényen településenként/alkalmanként
pénzügyi terv alapján és

3.

Helyi, más sportágat képviselő
15 sportegyesületek, bevonása
előzetes együttműködési
a programba

4.

Helyi szolgáltatók bevonása
15 a program megvalósításába
előzetes együttműködési

5.

A program megvalósítása10
az önkormányzati, a civilelőzetes
és a vállalkozói
együttműködési
szektor

X. Részpontámok pontozási szempontonként
Ssz.

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezés
Részpontszám

1.

A programba bevont települések
hét-tíz érintett
számatelepülés
a HACS működési
10
területéről

2.

A programba bevont települések
négy-hatszáma
érintett
a HACS
település
működési
5
területéről

3.

A programba bevont települések
tizenegyszáma
-tizenhárom
a HACS
érintett
működési
15 település
területéről

4.

A programba bevont települések
egy-három
száma
település
a HACS működési
0
területéről

5.

A várható résztvevők száma
1501
a rendezvényen
fő felett
településenként/alkalmanként
10

6.

A várható résztvevők száma
1001-1500
a rendezvényen
fő
településenként/alkalmanként
8

7.

A várható résztvevők száma
101-1000
a rendezvényen
fő
településenként/alkalmanként
5

8.

A várható résztvevők száma
100afőrendezvényen
alatt
településenként/alkalmanként
0

9.

Helyi, más sportágat képviselő
11-13 sportegyesületek,
érintett településről
bevonása
15
a programba

10.

Helyi, más sportágat képviselő
hét-tízsportegyesületek,
érintett település bevonása
10
a programba

11.

Helyi, más sportágat képviselő
négy-hat
sportegyesületek,
érintett település
bevonása
5
a programba

12.

Helyi, más sportágat képviselő
egy-három
sportegyesületek,
település
bevonása
0
a programba
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13.

Helyi szolgáltatók bevonása
hét-tíz
a program
helyi szolgáltató
megvalósításába
bevonása
15
esetén

14.

Helyi szolgáltatók bevonása
öt-hat
a program
helyi szolgáltató
megvalósításába
bevonása
10
esetén

15.

Helyi szolgáltatók bevonása
három-négy
a programhelyi
megvalósításába
szolgáltató
5 esetén

16.

Helyi szolgáltatók bevonása
kettő
a program
vagy annál
megvalósításába
kevesebb
0 helyi szolgáltató esetén

17.

A program megvalósításamindhárom
az önkormányzati,
szektor bevonásával
a civil10
és a vállalkozói szektor

18.

A program megvalósításakét
az szektor
önkormányzati,
bevonása
a civil
esetén
5és a vállalkozói szektor

19.

A program megvalósításaegy
az önkormányzati,
szektor bevonása
a civil
esetén
0és a vállalkozói szektor

XI. Jogkövetkezmények

Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az 50 %-ot nem éri el a kifizetett
támogatás jogosulatlanul kifizetett támogatásnak minősül. Az ügyfél a jogosulatlanul igénybe
vett támogatást kimondó határozatát követő 3 évig az EMVA társfinanszírozásban nem vehet
igénybe támogatást. A vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell
fizetni.

XII. Csatolandó mellékletek

előzetes programterv, a sportrendezvényszervezői tapasztalat igazolása

Letölthető formanyomtatvánok:
Közlemény [pdf] 1.melléklet: Főlap (D3301-01) [pdf]
(D0003-04) [pdf]
Építési B betétlap (D0004-03) [pdf]

2.melléklet: Építési A betétlap
3.melléklet:

4.melléklet: Építési C betétlap (D0040-02) [pdf]
5.melléklet: Gép betétlap (D0001-04) [pdf]
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6.melléklet: Árajánlatos tétel bejelentő lap (D0075-03) [pdf]
7.melléklet: Pénzügyi terv (D3302-01) [pdf]
8.melléklet: Üzleti terv [xls]
9.melléklet: Üzleti terv kitöltési útmutató [pdf]
10.melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv [xls]
11.melléklet: Működtetési és fenntarthatósági terv kitöltési útmutató [pdf]
12.melléklet: Pénzügyi terv I. – SFH betétlap – (D0005-07) [pdf]
13.melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján term
14.melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról a 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján szer
15.melléklet: Közzétételi kérelem (D9901-01) [doc] 16.melléklet: Nyilatkozat
közbeszerzési kötelezettségről (D0078-02) [pdf]
17.melléklet: Kitöltési útmutató [pdf]
18.melléklet: Az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodák elérhetőségének listája és
levelezési
19.melléklet: G001 Regisztrációs lap [pdf]
Az MVH regisztrációhoz az alábbi adatok, dokumentumok szükségesek:
- Adószám/ azonosító,
- Statisztikai számjel (cég, szervezet, egyéni vállalkozó esetén!!)
- Egyéni vállalkozói ig. szám (ha van)
- Vállalkozás kezdetének dátuma
- Bankszámlaszám, a bankszámla szerződés másolata!!!
- Cégkivonat –cégnél
- Alapító okirat másolata –szervezetnél
- Egyéni vállalkozó bejelentő lap másolata–egyéni vállalkozó esetén
- Aláírási címpéldány (cég, szervezet)
A regisztrációs lapot és a mellékleteket a területileg illetékes MVH-hoz postai úton juttatja el az
ügyfél. 20.melléklet: G001 Kitöltési útmutató [pdf]

21.melléklet: G002 Regisztráció módosító lap [pdf]
[pdf]

22.melléklet: G002 Kitöltési útmutató
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További formanyomtatványok:
Kitöltési útmutató - vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodáshoz
útmutató - magánszemélyekkel kötött együttműködési megállapodáshoz

Kitöltési

Kitöltési útmutató a programtervhez
FORMANYOMTATVÁNY a programtervhez
FORMANYOMTATVÁNY vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodáshoz
FORMANYOMTATVÁNY magánszemélyekkel kötött együttműködési megállapodáshoz

Támogatások részletes feltételei:
-

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

Kapcsolódó linkek:
-

IV. tengely: LEADER Program
Megjelent a LEADER rendelet és pályázati felhívás
Leader pályázatok
LEADER hírek
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