Hol változik

1.2. A rendelkezésre
álló forrás

Mi változik

Mire változik 2018.02.16.

A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
117 000 000 Ft

A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg:
141 000 000 Ft

Tevékenység rövid megnevezése: Fesztiválok, tudásátadó
Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása
programok, helyi és térségi rendezvények szervezése és
Rendezvény Fejlesztéshez kapcsolódó rendezvények,
lebonyolítása A tevékenység leírása: A közösséget megerősítő,
konferenciák, és azokon való részvétel költségei
a helyi közösség értékeinek bemutatására alkalmas, helyi vagy
Képzés Fejlesztéshez kapcsolódó, a fejlesztés
térségi kulturális, tudásátadó vagy tömegsport rendezvények
eredményének üzemeltetéséhez szükséges,
megvalósítása Fejlesztéshez kapcsolódó rendezvények,
vagy
konferenciák, és azokon való részvétel költségei
szolgáltatásjavító képzések, tréningek, tanfolyamok
Képzés
Fejlesztéshez kapcsolódó, a fejlesztés eredményének
költségei
üzemeltetéséhez szükséges,
Beruházások Kül- és beltéri közösségi terek
vagy
kialakítása,közösségi funkciót ellátó épületek
szolgáltatásjavító képzések, tréningek, tanfolyamok költségei
energetikai
Beruházások Kül- és beltéri közösségi terek
korszerűsítése, többfunkciós közösségi terek és
kialakítása,közösségi funkciót ellátó épületek energetikai
3.1.1..2. Választható szolgáltató központ kialakítása, hátrányos
korszerűsítése, többfunkciós közösségi terek és szolgáltató
önállóan támogatható helyzetűeket- és fogyatékkal élőket segítő alternatív
tevékenységek
központ
kialakítása, köztéri szobrok, műtárgyak kihelyezése,
foglalkoztató- és terápiás központok létrehozása,
tanösvény létrehozása, hátrányos
egyéb közösségi fejlesztések megvalósítása.
helyzetűeket- és fogyatékkal élőket segítő alternatív
Építés, felújítás: Az ügyfél elégedettséget növelő, piaci
foglalkoztató- és terápiás központok létrehozása,
pozíciót erősítő, munkavégzést megkönnyítő
egyéb közösségi fejlesztések megvalósítása.
intézkedések: munkakörnyezet javítását, munkavégzés
Építés, felújítás: Az ügyfél elégedettséget növelő, piaci pozíciót
hatékonyságát segítő építmény, épület
erősítő, munkavégzést megkönnyítő
építése, fejlesztése, felújítása, zöldterület rendezése.
intézkedések: munkakörnyezet javítását, munkavégzés
Gép-, eszközbeszerzés Új gépek, eszközök beszerzése, új
hatékonyságát segítő építmény, épület
technológia bevezetése.
építése, fejlesztése, felújítása, zöldterület rendezése.
Energetikai korszerűsítés Hőszigetelés, nyílászárócsere,
Gép-, eszközbeszerzés Új gépek, eszközök beszerzése, új
megújuló energiaforrások (napelemes technológia),
technológia bevezetése.
fűtés-hűtés
Energetikai
korszerűsítés
Hőszigetelés, nyílászárócsere,
korszerűsítés.
megújuló
(napelemes
technológia),
fűtésKizárólag a Felso-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
Kizárólag energiaforrások
a Felso-Homokhátság
Vidékfejlesztési
Egyesület
muködési területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel,
muködési területén székhellyel rendelkező pályázók által az
székhellyel, telephellyel vagy
Egyesület muködési területén megvalósuló tevékenységek
3.4.1.1 Műszaki ls
szakmai elvárások
fiókteleppel rendelkezo pályázók által az Egyesület
támogathatóak.
muködési területén megvalósuló tevékenységek
támogathatóak.
3.7.1. Indikátorok

Létrehozott új munkahelyek száma EMVA db 1
Létrehozott új szolgáltatások száma EMVA db 1

Miért változik 2018.02.16.
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
2018. 02. 13-i Közgyűlése elfogadta - az Irányító
Hatóság előzetes jóváhagyása mellett - HFS
módosítását és a fejlesztési források
átcsoportotsítását
Az előzetes projekt egyeztetések alapján igény
jelentkezett az Önkormányzatok és Civil
szervezetek részéről az önállóan elszámolható
rendezvények támogatására, melyek a közösségi
identitás erősítését, és a helyi közösség
értékeinek bemutatását teszik lehetővé. A
beérkezett projektötletek indokolttá teszik a HFSben is megjelölt cél kiegészíétést a pályázati
felhívásban

A fejlesztési források felhasználása a működési
területen székhellyel bejegyzett civil szervezetek
számára fentartott forrás, szeretnénk kizárni a
működési területen kivülről érkező kérelmek
támogathatóságát.

Létrehozott új munkahelyek száma EMVA db 0
Létrehozott új szolgáltatások száma EMVA db 0
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Hol változik

4.2. Támogatásban nem
részesíthetők köre

Mi változik
d) ponttal kiegészül

Mire változik 2018.02.16.
Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, nem
ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére,
aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek
tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs
összhangban; illetve a fejlesztés helyi megalapozottsága,
valamint a LEADER alapelvek érvényesülése a benyújtott
pályázati dokumentáció alapján nem reális.

Miért változik 2018.02.16.

A tervezett fejlesztés helyi megalapozottsága,
LEADER alapelvek érvényesülése a Vidékfejlesztési
Program LEADER fejlesztési forrásainak
felhasználásánál alapvető fontosságú. A helyi
sajátosságokra épülő fejlesztések hosszú távon
fenntarthatók, hozzájárulnak a helyi
gazdaságfejlesztési eredményekhez, a közösségi
célok megvalósításához. A LEADER közösség
erőforrásainak felhasználásánál törekednünk kell a
megalapozott és reális projektek támogatására. A
források felhasználása a reális célok
megvalósítására kell, hogy irányuljanak. A pályázati
előkészítés folyamatában néhány olyan
projektötlettel találkoztunk, amelyik nem
illeszkedik a Helyi Fejlesztési Sratégiához,
mesterségesen termetette meg a pályázó a
támogathatóság feltételeit, és a közösség
érdekeivel ellentétes, nem reális fejlesztés
megvalósítását tűzte ki célul.
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Hol változik

5.5. Az elszámolható
költségek köre

Mi változik
Rövid megnevezés: Célcsoport támogatásának költségei
Költség kategória: Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus: Célcsoport támogatásának költségei
Költségelem: 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5.
melléklet szerinti költségek elszámolhatóak. Saját
teljesítés engedélyezett?: Nem. Rövid megnevezés:
Projekt előkészítés költségei Költség kategória Projekt
előkészítés költségei Költségtípus: Projekt előkészítés
költségei Költségelem: 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet
5. melléklet szerinti költségek elszámolhatóak. Saját
teljesítés engedélyezett?:Nem Rövid megnevezés:
Általános (rezsi) költség Költség kategória Általános
(rezsi) költség Költségtípus: Általános (rezsi) költség
Költségelem: 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5.
melléklet szerinti költségek elszámolhatóak. Saját
teljesítés engedélyezett?: Nem. Rövid megnevezés: Adók,
közterhek Költség kategória Adók, közterhek (ide nem
értve a le nem vonható áfát) Adók, közterhek (ide nem
értve a le nem vonható áfát) Költségelem:272/2014.
(XI.5.) Kormányrendelet 5. melléklet szerinti költségek
elszámolhatóak. Saját teljesítés engedélyezett?: Nem
Rövid megnevezés Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus: Beruházáshoz kapcsolódó költségek.
Költségelem: 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5.
melléklet szerinti költségek elszámolhatóak. Nem Rövid
megnevezés: Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó
szolg.költségek Költség kategória Szakmai
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
költségei Költségelem: 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet
5. melléklet szerinti költségek elszámolhatóak. . Saját
teljesítés engedélyezett?: Nem Rövid megnevezés:

Mire változik 2018.02.16.
Rövid megnevezés kötelezően előírt nyilvánosság Költség
kategória: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek költségtípus : Kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításának költsége Költségelem: 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. számú melléklete szerinti 3.4.4.1.a felhívás által
előírt nyilvánosság biztosításának költsége, amelynek az összes
elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több,
mint 0,5%, Saját teljesítés engedélyezett? Nem
Rövid megnevezés adók, közterhek Adók, közterhek (ide nem
értve a le nem vonható áfát) Költség kategória Adók, közterhek
(ide nem értve a le nem vonható áfát) Költségelem 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti 3.10. Adók
és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó. Saját
teljesítés engedélyezett? ne m
Rövid megnevezés eszközbeszerzés Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei Költségelem 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. számú melléklete szerinti 3.3.10.1. Tárgyi eszközök
beszerzése, Saját teljesítés engedélyezett? Nem
Rövid megnevezés Felújítás Költség kategória: Beruházáshoz
kapcsolódó költségek Költségtípus Építéshez kapcsolódó
költségek 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú
melléklete szerinti 3.3.9. Építés Saját teljesítés engedélyezett?
Nem
Rövid megnevezés terület-előkészítés Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek Költségtípus Területelőkészítési költség Költségelem 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. számú melléklete szerinti 3.3.8. Terület-előkészítés

Miért változik 2018.02.16.
A térségi civil szervezetekkel és önkormányzatokkal
történt egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy
szükség van a közösségek fejlesztése nem csak a
fizikai beruházások megvalósítása, hanem olyan
kulturális, közösségi események (fesztiválok,
rendezvények, ) megsezrvezésén keresztül is,
amelyek erősítik a helyi közösségek
összetartozását, lehetővé teszik az étékek,
hagyományok bemutatását is. Ennek megfelelően a
felhívás elszámolható költségei közé beemeltük a
rendezvény és kapcsolódó költségeinek az
elszámolhatóságát is.
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Hol változik

5.7. Az elszámolható
költségek mértékére,
illetve arányára
vonatkozó elvárások

Mi változik

Mire változik 2018.02.16.

Korlát megnevezése Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve (%)
Költségtípus
Projekt menedzsment 2.5 11856 - Projektmenedzsment
költség;
Általános rezsi költség 1 11851 - Általános (rezsi) költség;
Képzés 10 11855 - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
egyéb
költségek;
Marketing 10 11855 - Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek;
Rendezvény 10 11855 - Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek;
Projektelőkészítés 7 11850 - Projektelőkészítés költségei;
Közbeszerzés 1 11855 - Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek;
Projektszintű könyvvizsgálat költsége 0.5 11855 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek;
Területelőkészítés költségei 2 11855 - Szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek;
Kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításának költsége
0.5 11855 - Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek;

Korlát megnevezése Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve (%)
Költségtípus
Projekt-előkészítés, tervezés
(jogszabályban, illetve felhívásban
megkövetelt környezeti, fenntarthatósági
hatástanulmányok, megvalósíthatósági
tanulmányok elkészítésének költsége,
beruházást tartalmazó projekteknél
műszaki, kivitelezési tervek elkészítése,
hatósági engedélyek megszerzésének
költségei stb.) A közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költségét a százalékos
korlátnak való megfelelés ellen rzésekor
nem kell figyelembe venni.
7 5151 - egyéb szakértés;
Terület-előkészítés (régészeti feltárás,
lőszermentesítés, földmunkák stb.)
2 5145 - terület-előkészítés;

Miért változik 2018.02.16.
Az elszámolható költségek mértékére illetve
arányára vonatkozó, az előírásoknak megfelelő
javítást szükséges átvezetnia felhívásban.

Projektmenedzsment 2.5 5152 - projektmenedzsment; 5165 projektmenedzsment
szakérté;
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0.5 5127 - kötelezően
előírt nyilvánosság;
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