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Kultúrháló Kislépték - Térségi 

kulturális hálózatot erősítő, kisléptékű 

kezdeményezések támogatása 

LEADER felhívás 

2018.  február 5. – szeptember 3. 



 

A felhívás célja:  

 

 A kulturális környezet fejlesztése, a vidéki 

örökség megőrzése, fenntartható közösségi 

és/vagy gazdasági hasznosítása.  

 Célunk szemléletformáló kezdeményezésekkel, 

képzésekkel, hálózati együttműködéssel a helyi 

közösségek szociális érzékenységének, a 

generációk és a társadalmi csoportok 

kapcsolatainak erősítése. 



 

A felhívás célja:  

 
 Az Alpokalja-Fertő táj térségében az alábbi kulturális 

hálózatot erősítő, kisléptékű kezdeményezéseket 
támogatja: 

 1.  A térségben elérhető szociális, kulturális, kommunikációs 
szolgáltatások minőségi fejlesztése, elérhetőségük javítása, az 
elérhető szolgáltatások bővítése, illetve új szolgáltatások indítása 

 

 2.  A térségben működő sportolási, rekreációs lehetőségek 
fejlesztése, a tehetséggondozás, az utánpótlás nevelés támogatása 

 

 3.  A térségi nemzetiségek és kisebbségek igényeit alátámasztó, 
kulturális fejlődésüket szolgáló kezdeményezéseik támogatása 
céljának eléréséhez 



 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

 
 I.  Ingatlanon megvalósuló infrastrukturális fejlesztés: 

 1) új épület és/vagy építmény építése vagy 

 2) meglévő épület és/vagy építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése, 

fejlesztése 

 II.  Közösségi tevékenységhez kapcsolódó kis- és nagyértékű 

tárgyi eszközök (bútorok, berendezések, szabadidős és 

sporteszközök) beszerzése 

 III.  Tevékenységhez kapcsolódó informatikai eszközök, 

szoftverek beszerzése 

 IV.  A térségi kulturális örökséghez kapcsolódó tartalommal bíró 

kiadványok írása, szerkesztése, kiadása (tanulmány, 

helytörténeti kiadvány nem támogatható!) 

 

LEGALÁBB EGY tevékenységet KÖTELEZŐ megvalósítani az  

ÖNÁLLÓAN támogatható tevékenységek közül 



Választható,  

önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 I. Képzések, szakmai rendezvények szervezése a helyi 

közösségek erősítésére, tudásuk gyarapítására 

 1. szemináriumok és/vagy műhelynapok és/vagy fórumok 

szervezése és/vagy 

 2. táborok tartása és/vagy 

 3. tréningek szervezése és/vagy 

 4. továbbképzési programok és/vagy előadássorozat szervezése 

 II. Szakmai tanulmányút megvalósítása 

 Szakmai tanulmányút megvalósítása, résztvevők toborzása, utazás 

szervezése, programok kidolgozása, helyszínek ellenőrzése, fogadókkal 

való kapcsolattartás, résztvevők fogadása, program megvalósítása, 

résztvevők ellátása - (étkezés, szállás). - Útiköltség, kiküldetési költség –  

 minimum 9 fő, és 2-5 napos 



Választható,  

önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 III. Marketing tevékenységek 

 1. információs anyagok és/vagy 

 2. ismeretterjesztő kiadványok és/vagy 

 3. egyéb tájékoztatást segítő anyagok (pl. plakát, molinó, 

meghívó) és/vagy 

 4. honlap készítése vagy meglevő fejlesztése. 

 

 LEGALÁBB EGY tevékenységet kötelező megvalósítani a 

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM támogatható 

tevékenységek I-III. pontjai közül. 



További választható,  

önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Ingatlanhoz kapcsolódó (kisléptékű) infrastruktúra-

fejlesztések: 

 1. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása; 

 2. épületgépészeti szerelések; 

 3. parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése; 

 4. zöld felület rendezése (pl. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése 

és telepítése, parkosítás; 

 5. a beruházási helyszín telekhatáron belüli megközelíthetőségének 

javítása (belső út/járda) 

 Műszaki szakértői (tervezői) tevékenység 

 Projekt menedzsment tevékenység 

 Műszaki ellenőri szolgáltatás 



Rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 

 

 Teljes térségi keret: 44.000.000 Ft (18-25 db nyertes) 

 

 Pályázható összeg:  

 Minimum  500.000,- Ft 

 Maximum 2.500.000,- Ft 

 

Támogatási intenzitás:   

- 85% (soproni járáshoz tartozó településeken) 

- 90% (kapuvári járáshoz tartozó települések esetében) 



A projekt területi korlátozása 

 Agyagosszergény 

 Ágfalva 

 Csapod 

 Csáfordjánosfa 

 Csér 

 Ebergőc 

 Egyházasfalu 

 Fertőboz 

 Fertőd 

 Fertőendréd 

 Fertőhomok 

 Fertőrákos 

 Fertőszentmiklós 

 Fertőszéplak 

 Gyalóka 

 Harka 

 Hegykő 

 Hidegség 

 Iván 

 Kópháza 

 Lövő 

 Nagycenk 

 Nagylózs 

 Nemeskér 

 Pereszteg 

 Petőháza 

 Pinnye 

 Pusztacsalád 

 Répceszemere 

 Répcevis 

 Röjtökmuzsaj 

 Sarród 

 Sopronhorpács 

 Sopronkövesd 

 Szakony 

 Und 

 Újkér 

 Völcsej 

 Zsira 



Támogatást igénylők köre 

 Helyi önkormányzat (321) 

 Helyi önkormányzatok társulása (327) 

 Helyi nemzetiségi önkormányzat (371) 

 Bevett egyház (551) 

 Egyéb egyesület (529) 

 Közalapítvány (561) 

 Nemzetiségi egyesület (528) 

 Sportegyesület (521) 

 Egyéb alapítvány (569) 

 

 Egy támogatást igénylő által benyújtott kérelmekből 

csak egy kérelem részesülhet támogatásban. 

 Lehet KONZORCIUMBAN is pályázni. 



A támogatási kérelem benyújtásának 

határideje és módja 

 Támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05. naptól 

2018.09.03. napig van lehetőség. 

 

 Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 

benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

 

 2018.06.04 

 2018.09.03 
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Személyes  

konzultáció 



Nem támogatható tevékenységek, költségek 

 ingatlan vásárlása 

 tanulmányok készítése 

 helytörténeti kiadványok készítése 

 saját teljesítés elszámolása 

 használt gépek, berendezések, eszközök beszerzése, 

 gépjármű beszerzése 

 a közép, vagy felsőfokú oktatás keretében szervezett 

tanulmányutak, csereprogramok, vagy kötelezően előírt 

gyakorlati programok megvalósítása 

 falunapok szervezése 

 bemutatott projektben nem szereplő tevékenység 

megvalósítása 



Jogosultsági kritériumok 

 tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az 

hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak 

végrehajtásához és a támogatási időszak során 

megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást 

igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező 

fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll.  

 a Támogatónak a fenntartási időszak végéig. (5 év!) 



Elvárások 

 A projekt keretében megvalósított kiadványokból a 

kiadást követő 30 napon belül a HACS számára egy 

köteles példány benyújtása kötelező. 

 

 A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt 

eredményeiről szakmai záróbeszámoló és legalább 

5 fotó a HACS számára benyújtandó. 



Határnapok, mérföldkövek… 

 A projekt megvalósítása során legalább  
 minimum 1 mérföldkövet szükséges tervezni,  

 legfeljebb 2 mérföldkő tervezhető.  

 

 Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára 
szükséges megtervezni. 

 

 Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap 

 

 A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást 
igénylő saját felelősségére megkezdheti 

 

 1. KK:  12 hónapon belül legalább 10%-al! 

 

 Előleg:  50%  
    



Indikátorok 

 Fejlesztéssel érintett közösségi, kulturális rekreációs tér 
(amennyiben releváns) 

 

 Új közösségi-kulturális szolgáltatás(ok) száma (amennyiben 

releváns) 

 

 Közösségi, kulturális, sport programok (rendezvény, 

képzés, tanulmányút) - (amennyiben releváns) 

 

 A megvalósított programokba bevont résztvevők száma 

(képzés, rendezvény, tanulmányút) - (amennyiben releváns) 



Tartalmi értékelési szempontok 

 szervezet rendelkezik a szükséges 

szakmai tapasztalatokkal 

 rendelkezik képzés és/vagy 

tanulmányút szervezésében 

tapasztalattal 

 település lakosságszáma, 

települések száma 

 célok illeszkednek az igényekhez (pl. 

helyi igények, célcsoport igényei) 

 projekt jól kidolgozott, hosszú 

távú hasznosulása és az eredmények 

fenntarthatósága 

 projekt megvalósítása során elért, a 

programokba bevont szereplők 

száma 

 kapcsolódik korábbi megvalósult 

(akár LEADER, vagy bármilyen más) 

fejlesztésekhez 

 indikátorok célértékei reálisak 

 költségvetés részletes, alátámasztott, 

megalapozott, szükségesek a célok 

eléréséhez, pénzügyi fenntarthatóság 

 eredmények hasznosulása a 

fenntartási időszakban 

 hátrányos helyzetű személyek, 

fiatalság, az utánpótlás nevelés, 

több generáció 

 innovatív kezdeményezés 

 marketing eszközöket legalább két 

nyelven 

 minimum 65 pont 



Fenntartási kötelezettség 

 A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől 

számított 5 évig,  

 

 a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a 

projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 

foglaltaknak. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen 

eszközök beszerzése esetén az eszközöket nem lehet 

eladni vagy bérbe adni, azokat rendeltetésszerűen, az 

eszköz jellegéből adódóan folyamatosan használatban kell 

tartani. 



Önerő 

  Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 

 

 Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez 

igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió 

intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más 

szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá 

sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós 

finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. 



Nem hiánypótoltatható jogosultsági 

kritériumok 
 a támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen kíván fejleszteni 

 A támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal, határidőben került 
benyújtásra. 

 A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.  

 A projekt tartalmaz minimum egy önállóan és egy önállóan nem támogatható tevékenységet. 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK!!! 

1. Átláthatósági nyilatkozat 

2. Képzések, rendezvények esetében a képzési terv, ill. programterv 

3. Tanulmányút esetében a részletes programterv 

4. A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés 
településen belüli elhelyezkedését bemutató, nem hiteles térképmásolat 

5. A támogatást igénylő az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles igazolni a 
fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan vonatkozásában a 
rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg. 

6. Projektterv az előírt tartalommal. 

7. Bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a 
nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 

8. Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat 
képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló 
határozatának kivonat  
 



Hiánypótolható mellékletek 

 Építési tevékenység esetében :  
 építészeti-műszaki tervdokumentáció és engedély iránti kérelem 

benyújtásáról igazolás 

 Hatósági nyilatkozatot kell mellékelni, ha nem engedély köteles 

 Nem engedélyköteles építési tevékenység esetében az ügyfél 
nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által 
kiállított igazolást arról, hogy a beruházás településképi bejelentési 
eljáráshoz nem kötött VAGY a településképi bejelentés 
tudomásulvételéről kiállított igazolás 

 Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé 
benyújtott igénybejelentő 

 Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a 
beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 db árajánlat, vagy 
nyilatkozat 

 Eszközök: Árajánlatok (3 db), műszaki leírások 

 Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület igazolása a 
pályázó személyes konzultáción való részvételéről 



Személyes konzultáció – időpontkérés 



PROJEKTTERV 

1. Pályázó szervezet bemutatása, tapasztalata: 

2. A projekt által elérni kívánt célok: 

3. Érintett célcsoportok 

4. Számszerűsített szakmai elvárások: 

5. Eredmények, indikátorok: 

6. A tervezett tevékenységek részletes bemutatása: 

7. A fejlesztésbe bevonni kívánt helyszínek: 

8. A projekt tervezett ütemterve: 

9. A projekt tervezett költségvetése 

 

..\..\KöVi\Projektterv_KulturhálóKomplex_KöVi_20180228.pdf 
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Honlap - hírlevél:  

www.alpokalja-fertotaj.hu 

 

Fbook:  

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

 

Iroda: Fertőszéplak, Széchényi kastély 
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Pályázat benyújtása 

 Két módon lehetséges: 

 

 1.) A pályázatot az ügyfél saját maga tölti fel 

 

 2.) A pályázatot nem az ügyfél, hanem 

meghatalmazottja tölti fel 



AMI SZÜKSÉGES 

 

 

1. MVH ügyfélregisztrációs szám a pályázó szervezet 

számára - G1020-02 formanyomtatvány 

2. Ügyfélkapuval rendelkező magánszemély, akit 

meghatalmaznak 

3. MVH ügyfélregisztrációs szám az ügyfélkapuval 

rendelkező magánszemély részére - G1010-02 

formanyomtatvány 

4. Jelszó a pályázó szervezet részére (G1040-02 

nyomtatványon) 

 



 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

 
 

1.) Ügyfélregisztrációs szám igénylése (Hiányában 

pályázat nem nyújtható be!) 

2.) Jelszó az elektronikus felülethez 

3.) Ügyfélkapus bejelentkezés (Igényelhető: az 

okmányirodákban vagy a Kormányablakokban) 

4) Meghatalmazás rögzítése (ezt a meghatalmazott is 

megteheti az online ügyintézés felületen) 



Meghatalmazás elkészítése–BELÉPÉS 

A FELÜLETRE 

www.mvh.gov.hu   Elektronikus ügyintézés 

majd:  ALKALMAZÁS MEGNYITÁSA 

http://www.mvh.gov.hu/


Meghatalmazás elkészítése–BELÉPÉS 

A FELÜLETRE 

Lépjen be az Ügyfélkapura  

(felhasználói név és jelszó megadásával) 

 

 

Sikeres bejelentkezés esetén  

ezt fogja látni: 



Meghatalmazás elkészítése–BELÉPÉS 

A FELÜLETRE 

Válassza ki saját nevét  

vagy azt, hogy meghatalmazottként kíván-e pályázatot 

benyújtani. 



Meghatalmazás elkészítése–

MEGHATALMAZÁS HASZNÁLATA 

Válassza ki a„Csak intézkedési/támogatási jogcímek” pontot 

Adja meg a Meghatalmazó ügyfél regisztrációs számát és MVH jelszavát  



Kitöltés megkezdése 
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

Iroda: Széchényi kastély, Fertőszéplak 


