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A „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület a következő 

LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként 
 

I. Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

II. Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása 

esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, 

rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

III. Köz- és magánszféra partnersége 

3. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

IV. Innováció 

4. A kedvezményezett „A Bakonyért” HACS területén a vállalkozás célú projekt 

megvalósítása során az új vagy meglévő tevékenységéhez képest új technológiai 

módszert, eljárást vagy magasabb színvonalú módszert vagy új termelési, előállítási 

folyamatot alkalmaz.  A meglévő vagy új bakonyi turisztikai szállás- és 

vendéglátóhelyek létesítése vagy fejlesztése során a pályázó vállalja, hogy magasabb 

színvonalú, vagy új szolgáltatást valósít meg.  Rendezvény jogcím esetén új 

rendezvényt, vagy a korábbi rendezvényéhez képest új elemet épít be a pályázó. 

Ellenőrzése: pályázat szöveges része alapján 

 

V. Integrált és ágazatközi fellépések 

5. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez 

vagy az egészséges életmód megőrzéséhez és a térség szempontjából fontos, a helyi 

stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki.  

Ellenőrzése: elfogadott HVS alapján 

 

6. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a közösségi, kulturális, környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez, vagy újak teremtéséhez. 

Ellenőrzése: HVS alapján 

 

VI. Hálózatépítés és együttműködés 

7. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén, vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 
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Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása 

Célterület azonosító: 1 023 343 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

Innováció 

3. A kedvezményezett „A Bakonyért” HACS területén a vállalkozás célú projekt 

megvalósítása során az új vagy meglévő tevékenységéhez képest új technológiai 

módszert, eljárást vagy magasabb színvonalú módszert vagy új termelési, előállítási 

folyamatot alkalmaz. 

Ellenőrzése: pályázat szöveges része alapján 

 

Hálózatépítés és együttműködés 

4. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén, vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

 

Mikro – kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése 

Célterület azonosító: 1 023 336 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

Innováció 

3. A kedvezményezett „A Bakonyért” HACS területén a vállalkozás célú projekt 

megvalósítása során az új vagy meglévő tevékenységéhez képest új technológiai 

módszert, eljárást vagy magasabb színvonalú módszert vagy új termelési, előállítási 

folyamatot alkalmaz. 

Ellenőrzése: pályázat szöveges része alapján 
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Hálózatépítés és együttműködés 

4. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén, vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

 

Lókút faluközpont-belső terek felújítása 

Célterület azonosító: 1 023 329 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

Köz- és magánszféra partnersége 

3. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Integrált és ágazatközi fellépések 

4. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a közösségi, kulturális, környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez, vagy újak teremtéséhez. 

Ellenőrzése: HVS alapján 

 

 

Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi 

terek kialakítása, fejlesztése 

Célterület azonosító: 1 023 312 

 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 
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Integrált és ágazatközi fellépések 

 

3. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a közösségi, kulturális, környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez, vagy újak teremtéséhez. 

Ellenőrzése: HVS alapján 

 

Hálózatépítés és együttműködés 

4. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

 

Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése 

Célterület azonosító: 1 023 251 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

Innováció 

3. A kedvezményezett projektje a meglévő vagy új bakonyi turisztikai szállás- és 

vendéglátóhelyek létesítése vagy fejlesztése során vállalja, hogy magasabb színvonalú, 

vagy új szolgáltatást valósít meg.  

Ellenőrzése: pályázat szöveges része alapján 

 

Integrált és ágazatközi fellépések 

4. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a közösségi, kulturális, környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez, vagy újak teremtéséhez. 

Ellenőrzése: HVS alapján 

 

 

Kis értékű bakonyi rendezvény 

Célterület azonosító: 1 023 268 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 
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Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

Innováció 

3. A kedvezményezett vállalja, hogy rendezvény jogcím esetén új rendezvényt, vagy a 

korábbi rendezvényéhez képest új elemet épít be pályázatába. 

Ellenőrzése: részletes forgatókönyv alapján 

 

Hálózatépítés és együttműködés 

4. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

 

Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök 

beszerzése 

Célterület azonosító: 1 023 275 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

Integrált és ágazatközi fellépések 

3. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez, 

vagy az egészséges életmód megőrzéséhez és a térség szempontjából fontos, a helyi 

stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki.  

Ellenőrzése: elfogadott HVS alapján 

 

Hálózatépítés és együttműködés 

4. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén, vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

 

Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása 

Célterület azonosító: 1 023 282 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 
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Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

Innováció 

3. A kedvezményezett vállalja, hogy rendezvény jogcím esetén új rendezvényt, vagy a 

korábbi rendezvényéhez képest új elemet épít be pályázatába. 

Ellenőrzése: részletes forgatókönyv alapján  

 

Hálózatépítés és együttműködés 

4. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén, vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

 

Műemlék építmények megóvása-felújítása 
Célterület azonosító: 1 023 299 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Alulról építkező megközelítés 

2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való 

megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján 

 

Integrált és ágazatközi fellépések 

3. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a közösségi, kulturális, környezeti, 

épített örökségi értékeinek megőrzéséhez, vagy újak teremtéséhez. 

Ellenőrzése: HVS alapján 

 

Hálózatépítés és együttműködés 

4. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén, vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

            Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 
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Helyi márka kialakítása a Bakonyban 

Célterület azonosító: 1 023 305 

 

Terület alapú megközelítés 

1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket. 

      Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Köz- és magánszféra partnersége 

2. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő 

szervezetekkel szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt 

megvalósítása során építi ki. 

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

Integrált és ágazatközi fellépések 

 

3. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez 

vagy az egészséges életmód megőrzéséhez és a térség szempontjából fontos, a helyi 

stratégiában meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki.  

Ellenőrzése: elfogadott HVS alapján 

 

 Hálózatépítés és együttműködés 

 

4. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi 

akciócsoport területén, vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.   

Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján 

 

 


