
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 343
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása 
Vonatkozó HPME azonosító: 050b01 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása 

I. Fogalom magyarázat

 Helyi termék: a jogcímrendelet alapján meghatározott fogalom beleértve a helyi kézműves termékeket is.  A hátrányos helyzetű munkavállalói
csoportok: nők, pályakezdő fiatalok, negyven évnél idősebb munkavállalók, romák, fogyatékos személyek, két vagy több, tíz éven aluli
gyermeket nevelő munkavállalók, tartós munkanélküliek, illetve a tíz éven aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók.  
                                                      

II. Támogatás vehető igénybe

Helyi termék előállításának és piacra jutásának elősegítése céljából, építési munkákra, technológiai, kisléptékű infrastruktúra fejlesztésekre,
minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetésére, marketing tevékenységek támogatására. A fejlesztéshez kapcsolódó
eszközök, gépek beszerzésére, valamint tradicionális eszközök beszerzésére.      

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 25 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 25 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 60 65
Egyházi jogi személy 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65
Őstermelő 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 75 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázatnak együttműködés keretében kell megvalósulnia (legalább egy együttműködési megállapodás szükséges). A pályázó vállalja, hogy
a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy



képzésen. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. A pályázat keretében az induló vállalkozások is támogathatók.    

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Mór ; Csesznek ; Csetény ; Borzavár ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ;
Olaszfalu ; Zirc ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Kincsesbánya ; Isztimér ; Herend ; Hárskút ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ;
Bakonyoszlop ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Dudar ; Bodajk ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
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) eszközbeszerzés: 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 (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)



VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása
(önfoglalkoztatás is)

Pályázat alapján 15

A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete
vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján

10

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényein, honlapján és saját marketing anyagait
is az egyesület rendelkezésére bocsájtja.  

Együttműködési megállapodás 10

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

Együttműködési megállapodás alapján 20

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatás is) 

Pályázat alapján 20

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS helyi
termék előállítóinak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz. 

Pályázó nyilatkozata 10

A beruházásnál akadálymentesítésére vagy részleges
akadálymentesítésre is sor kerül 

Pályázat alapján és tervdokumentáció 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása
(önfoglalkoztatás is)

Igen 15

Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása
(önfoglalkoztatás is)

Nem 5

A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényein, honlapján és saját marketing anyagait
is az egyesület rendelkezésére bocsájtja.  

Igen 10

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényein, honlapján és saját marketing anyagait
is az egyesület rendelkezésére bocsájtja.  

Nem 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

1 10

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

2 vagy több 20

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

Csak a kötelezőt teljesíti 0

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatás is) 

2 vagy több új munkahely teremtés 20

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatás is) 

1 új munkahelyet teremt 15

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatás is) 

Munkahely megtartás 10

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS helyi
termék előállítóinak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz. 

Nem vállalja 0

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS helyi
termék előállítóinak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz. 

Vállalja 10

A beruházásnál akadálymentesítésére vagy részleges
akadálymentesítésre is sor kerül 

Fejlesztés során alakítja ki 15

A beruházásnál akadálymentesítésére vagy részleges
akadálymentesítésre is sor kerül 

Már akadálymentesített vagy részlegesen
akadálymentesített épületben fejleszt

10



A beruházásnál akadálymentesítésére vagy részleges
akadálymentesítésre is sor kerül 

Nem tartalmaz akadálymentesítést,részleges
akadálymentesítést

0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projekt leíró dokumentum Őstermelői igazolvány egyszerű
másolata. Együttműködési megállapodás. Pályázó nyilatkozata, melyben 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. Az utolsó kifizetési kérelemez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen vagy képzésen
való részvételet igazoló dokumentunokat (A A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület által kiadott igazolás). Non-profit szervezet
esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat egyszerű másolata. A formanyomtatványok letölthetők "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési
Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu)   



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 336
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Mikro kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése 
Vonatkozó HPME azonosító: 050b02 
Vonatkozó HPME megnevezése: Mikro kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe az új, illetve működő mikro kis és középvállalkozások létesítéséhez, fejlesztéséhez.Működéséhez kapcsolódóan
építési munkákra, az ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre, minőség- és környezetirányítási
rendszerek, szabványok bevezetésére, eszközbeszerzésre, tradicionális eszközbeszerzésre, marketing kiadásokra.      

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 50 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 999 999 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 50 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 999 999 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 30 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Természetes személy pályázó esetén a pályázat benyújtásakor állandó lakhellyel rendelkezzen a helyi akciócsoport területén. A pályázatnak
együttműködés keretében kell megvalósulnia (legalább egy együttműködési megállapodás szükséges). A pályázó vállalja, hogy a projekt
LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. A
pályázat keretében az induló vállalkozások is támogathatók.

V. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Mór ; Bodajk ; Csesznek ; Csetény ; Borzavár ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ;
Olaszfalu ; Zirc ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Kincsesbánya ; Isztimér ; Herend ; Hárskút ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ;
Bakonyoszlop ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Dudar ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
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) eszközbeszerzés: 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 (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok



Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete

vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
20

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja.

Együttműködési megállapodás 5

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

Együttműködési megállapodás alapján 25

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatás is) 

Pályázat alapján 20

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS
vállalkozásainak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz. 

Pályázó nyilatkozata 10

Fejlesztés komplexitása (hány féle tevékenységre
irányul a fejlesztés: eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, infrastruktúra fejlesztés)

Pályázat alapján 20

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 20
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 10
A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja.

Igen 5

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja.

Nem 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

2 vagy több 25

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

Csak a kötelezőt teljesíti 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

1 15

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatás is) 

2 vagy több új munkahely teremtés 20

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatás is) 

1 új munkahelyet teremt 15

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatás is) 

Munkahely megtartás 10

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS
vállalkozásainak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz. 

Vállalja 10

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS
vállalkozásainak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz. 

Nem vállalja 0

Fejlesztés komplexitása (hány féle tevékenységre
irányul a fejlesztés: eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, infrastruktúra fejlesztés)

3 féle tevékenységre 20

Fejlesztés komplexitása (hány féle tevékenységre
irányul a fejlesztés: eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, infrastruktúra fejlesztés)

2 féle tevékenységre 15

Fejlesztés komplexitása (hány féle tevékenységre
irányul a fejlesztés: eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, infrastruktúra fejlesztés)

1 féle tevékenységre 10



VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projekt leíró dokumentum. Együttműködési
megállapodás. Pályázó nyilatkozata, melyben 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. Az utolsó kifizetési kérelemez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételet igazoló
dokumentunokat (A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület által kiadott igazolás.).  A formanyomtatványok letölthetők "A
BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu)  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 329
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Lókút faluközpont-belső terek felújítása 
Vonatkozó HPME azonosító: 050a03 
Vonatkozó HPME megnevezése: Lókút faluközpont-belső terek felújítása 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatásban részesül a Lókúti Római Katolikus Templom belső felújítása. Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, tradicionális eszközbeszerzés, a
fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, valamint kapcsolódó marketing kiadások.   

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 4 916 380 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 0 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Egyházi jogi személy 0 100
Non-profit szervezetek 0 100
Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 4 916 380 forintösszeg, egyéb területen 0
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A templom látogathatósága heti 2 napon biztosított. Legalább egy együttműködési megállapodás a másik szféra együttműködésével. ( A
kivitelező nem lehet együttműködő partner.). A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos,
együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Lókút ;



VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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, eszközök és berendezések beszerzése, 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 (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül. 

Együttműködési megállapodás alapján 25

A felújítással érintett épület látogathatósága a felújítás
után a kötelezően előírtakon túl. 

Pályázat alapján 20

Fejlesztés komplexitása (hány féle tevékenységre
irányul a fejlesztés: eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, infrastruktúra fejlesztés)

Pályázat alapján 20

A felújítás kulturális érték megőrzésével jár. Pályázat alapján 25
A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül. 

Pályázat és tervdokumentáció alapján 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül. 

2 vagy több 25

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül. 

Csak a kötelezőt teljesíti 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül. 

1 20

A felújítással érintett épület látogathatósága a felújítás
után a kötelezően előírtakon túl. 

Hetente 4 nap 20

A felújítással érintett épület látogathatósága a felújítás
után a kötelezően előírtakon túl. 

Hetente 3 nap 15

A felújítással érintett épület látogathatósága a felújítás
után a kötelezően előírtakon túl. 

Csak a kötelezőt teljesíti 0



Fejlesztés komplexitása (hány féle tevékenységre
irányul a fejlesztés: eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, infrastruktúra fejlesztés)

3 féle tevékenységre 20

Fejlesztés komplexitása (hány féle tevékenységre
irányul a fejlesztés: eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, infrastruktúra fejlesztés)

2 féle tevékenységre 15

Fejlesztés komplexitása (hány féle tevékenységre
irányul a fejlesztés: eszközbeszerzés, marketing
tevékenység, infrastruktúra fejlesztés)

1 féle tevékenységre 10

A felújítás kulturális érték megőrzésével jár. Igen 25
A felújítás kulturális érték megőrzésével jár. Nem 0
A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül. 

Fejlesztés során alakítja ki 10

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül. 

Már akadálymentesített vagy részlegesen
akadálymentesített épületben fejleszt  

7

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül. 

Nem tartalmaz akadálymentesítést vagy részleges
akadálymentesítést 

0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek, Projekt leíró dokumentum,  Együttműködési
megállapodás. Pályázó nyilatkozata, melyben 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. Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételt igazoló
dokumentumokat (A HACS által kiadott igazolás.). Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat egyszerű másolata. A
formanyomtatványok letölthetők a "A Bakonyért " Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu).



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 312
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása,

fejlesztése 
Vonatkozó HPME azonosító: 050a04
Vonatkozó HPME megnevezése: Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek
kialakítása, fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Több funkciós, közösségi célú ifjúsági, szabadidős, sportlétesítmények, erdei tornapályák, rendezvényterek, játszóterek kialakítására,
fejlesztésére, hogy alkalmassá váljanak szervezett események lebonyolítására. Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni kívánt
tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, marketing kiadások.    

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 6 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 200 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 6 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Egyházi jogi személy 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 60 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Játszóterek kialakítása, felújítása az alábbi városok esetében támogatható: Bodajk, Herend, Zirc. Játszótér kialakításakor legalább egy darab
mozgáskorlátozott játszótéri eszköz beszerzése kötelező. Eszközbeszerzés, marketing kiadások, tradicionális eszközök beszerzése csak
építési tevékenységgel együtt vehetők igénybe. A pályázatnak együttműködés keretében kell megvalósulnia (legalább egy együttműködési
megállapodás szükséges). A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő
személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. IKSZT nyertes beruházás helyszínén a támogatás nem vehető igénybe. 



V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bodajk ; Csesznek ; Csetény ; Borzavár ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ;
Olaszfalu ; Zirc ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Kincsesbánya ; Isztimér ; Herend ; Hárskút ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ;
Bakonyoszlop ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Dudar ; Mór ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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, eszközök és berendezések beszerzése, 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 (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete

vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
10

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

Együttműködési megállapodás alapján 20

A fejlesztés több korosztály (gyermek, ifjúsági, felnőtt)
számára is biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. 

Pályázat alapján  25

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Pályázat alapján és tervdokumentáció 10

A projekt fenntartási időszakában együttműködik a "A
BAKONYÉRT" HACS területén lévő civil
szervezetekkel vagy vállalkozókkal, vagy
önkormányzatokkal (a kötelezőn előírtakon túl). 

Együttműködési megállapodás alapján 20

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS
együttműködést segítő jövőbeni programjain részt
vesz. 

Pályázó nyilatkozata alapján 10



A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja. 

Együttműködési megállapodás 5

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

2 vagy több 20

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

csak a kötelezőt teljesíti 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírton felül  

1 15

A fejlesztés több korosztály (gyermek, ifjúsági, felnőtt)
számára is biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. 

Igen 25

A fejlesztés több korosztály (gyermek, ifjúsági, felnőtt)
számára is biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. 

Nem 0

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Fejlesztés során alakítja ki 10

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Már akadálymentesített vagy részlegesen
akadálymentesített épületben fejleszt  

8

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Nem tartalmaz akadálymentesítést vagy részleges
akadálymentesítést

3

A projekt fenntartási időszakában együttműködik a "A
BAKONYÉRT" HACS területén lévő civil
szervezetekkel vagy vállalkozókkal, vagy
önkormányzatokkal (a kötelezőn előírtakon túl). 

Igen 20

A projekt fenntartási időszakában együttműködik a "A
BAKONYÉRT" HACS területén lévő civil
szervezetekkel vagy vállalkozókkal, vagy
önkormányzatokkal (a kötelezőn előírtakon túl). 

Nem 0

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS
együttműködést segítő jövőbeni programjain részt
vesz. 

Vállalja 10

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS
együttműködést segítő jövőbeni programjain részt
vesz. 

Nem vállalja 0

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja. 

Igen 5

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja. 

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek



A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projekt leíró dokumentum Együttműködési
megállapodás. Pályázó nyilatkozata, melyben 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. Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételt igazoló
dokumentumokat (A HACS által kiadott igazolás.). Utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszótereket érintő
fejlesztés esetén a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítványokat,
továbbá a használatbavétel engedélyezésére vonatkozó dokumentumokat. Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat
egyszerű másolata. A formanyomtatványok letölthetők a "A Bakonyért " Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról
(www.abakonyert.hu).



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 251
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése 
Vonatkozó HPME azonosító: 050b05
Vonatkozó HPME megnevezése: Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése 

I. Fogalom magyarázat

Országos jelentőségű érték: Bakony, NATURA 2000 terület természeti értékei, országos védelem alatt álló természeti vagy épített érték,
 Térségi jelentőségű érték: szélmalmok, helyi védelem alatt álló természeti vagy épített érték, amely a település honlapján bemutatásra
kerül; Helyi érték: az előző kategóriákba nem tartozó a település honlapján bemutatott épített vagy természeti érték.  

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe olyan fejlesztésekre, amelyek új vagy már működő vendéglátóhelyek, (239/2009. (X.20.) Korm. rendelet szerinti)
panzió, üdülőház, kemping, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely - kivéve falusi szálláshely - kialakításával, bővítésével, korszerűsítésével,
szolgáltatásainak fejlesztésével növelik a turizmus színvonalát.   Falusi szálláshely kialakítására, bővítésére, korszerűsítésére,
szolgáltatásainak fejlesztésére, vendéglátóhelyek kialakítására csak Bodajk, Herend, Zirc városok pályázhatnak.   Támogatható
tevékenységek: építési munkák, az ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, minőség- és
környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, eszközbeszerzés, tradicionális eszközbeszerzés, marketing kiadások.     

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 20 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 100 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 20 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 60 65
Egyházi jogi személy 60 65
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 108 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Természetes személy pályázó esetén a pályázat benyújtásakor 2011. január 1-én állandó lakhellyel vagy tartozkódási hellyel rendelkezzen az
akciócsoport területén. Falusi szálláshely kialakítására, bővítésére, korszerűsítésére, szolgáltatásainak fejlesztésére, vendéglátóhely



kialakítására csak Bodajk, Herend, Zirc pályázhat. A pályázatnak együttműködés keretében kell megvalósulnia (legalább egy együttműködési
megállapodás szükséges). A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő
személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. A pályázat keretében az induló vállalkozások is támogathatók.

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Mór ; Bodajk ; Csesznek ; Csetény ; Borzavár ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ;
Olaszfalu ; Zirc ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Kincsesbánya ; Isztimér ; Herend ; Hárskút ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ;
Bakonyoszlop ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Dudar ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése: 
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása;
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
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) eszközbeszerzés: 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 (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);



ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
Szoftver, illetve a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló program 

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete

vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
10

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Pályázat és a tervdokumentáció alapján 10

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja

Együttműködési megállapodás 15

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül.  

Együttműködési megállapodás alapján 15

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatást is) 

Pályázat alapján 30

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS helyi
termék előállítóinak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz.

Pályázó nyilatkozata 10

A projekt keretében a fenntartási időszakban
természeti, kulturális értékek bemutatásai is tervezésre
került. 

Pályázat alapján 10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A beruházás hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Már akadálymentesített vagy részlegesen
akadálymentesített épületben fejleszt  

7

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Fejlesztés során alakítja ki 10

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Nem tartalmaz akadálymentesítést vagy részleges
akadálymentesítést

3

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja

Igen 15

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja

Nem 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül.  

2 vagy több 15

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül.  

Csak a kötelezőt teljesíti 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül.  

1 10

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatást is) 

2 vagy több új munkahely teremtés 30

Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatást is) 

1 új munkahelyet teremt 25



Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás (beleértve
önfoglalkoztatást is) 

Munkahelymegtartás 20

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS helyi
termék előállítóinak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz.

Vállalja 10

A pályázó vállalja, hogy "A BAKONYÉRT" HACS helyi
termék előállítóinak együttműködését segítő jövőbeni
programokon részt vesz.

Nem vállalja 0

A projekt keretében a fenntartási időszakban
természeti, kulturális értékek bemutatásai is tervezésre
került. 

Térségi jelentőségű érték 8

A projekt keretében a fenntartási időszakban
természeti, kulturális értékek bemutatásai is tervezésre
került. 

Helyi érték 6

A projekt keretében a fenntartási időszakban
természeti, kulturális értékek bemutatásai is tervezésre
került. 

Nem kerül bemutatásra 0

A projekt keretében a fenntartási időszakban
természeti, kulturális értékek bemutatásai is tervezésre
került. 

Országos jelentőségű érték 10

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projekt leíró dokumentum Együttműködési megállapodás.
 Pályázó nyilatkozata, melyben 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.
Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételt igazoló dokumentumokat (A
HACS által kiadott igazolás.). Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat egyszerű másolata. A formanyomtatványok
letölthetők a "A Bakonyért " Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu).   



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 268
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Kis értékű bakonyi rendezvény 
Vonatkozó HPME azonosító: 050c06
Vonatkozó HPME megnevezése: Kis értékű bakonyi rendezvény 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely kulturális, ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti,
nemzetiségi vagy egészségmegőrző, környezetvédelmi célok valamelyikét szolgálja, és együttműködés keretében valósul meg.  Elszámolható
kiadások: fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak, sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési
költségei, eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei, étel -, italfogyasztás,vagy ezek előállításához szükséges alapanyagok,
anyagköltség, alapanyag költsége.  

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 250 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 250 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Egyházi jogi személy 100 100
Non-profit szervezetek 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 15 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Nem önkormányzat ügyfél esetén szükséges a helyi önkormányzat támogató nyilatkozata minden rendezvény megvalósításához. Nem
támogathatók olyan sport rendezvények, amelyek a természeti környezet károsításával járnak, valamint amelyek a KEOP 6.1.0/A-B/09-11
pályázathoz kapcsolódnak. A pályázatnak együttműködés keretében kell megvalósulnia (legalább egy együttműködési megállapodás
szükséges). A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig



legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.  

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bodajk ; Csesznek ; Csetény ; Borzavár ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ;
Olaszfalu ; Zirc ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Kincsesbánya ; Isztimér ; Herend ; Hárskút ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ;
Bakonyoszlop ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Dudar ; Mór ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; 
Étel -, italfogyasztás és ezek előállításához szükséges alapanyagok 
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 
ai) anyagköltség, alapanyag költség 
ab) Sátrak, szabadtéri  bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. A rendezvény részletes forgatókönyve
költségvetéssel. Együttműködési megállapodás. Pályázó nyilatkozata, melyben 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. Az utolsó kifizetési kérelemez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen
vagy képzésen való részvételet igazoló dokumentunokat (A HACS által kiadott igazolás.). Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
bírósági kivonat egyszerű másolata.  A formanyomtatványok letölthetők "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról
(www.abakonyert.hu)  



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 275
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése  
Vonatkozó HPME azonosító: 050a07
Vonatkozó HPME megnevezése: Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kaocsolódó eszközök beszerzése

I. Fogalom magyarázat

A támogatott cél szerinti tevékenységek: A nonprofit szervezetek esetében a bejegyzést igazoló alapító dokumentum alapján megfogalmazott
célok: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, prevenciós tevékenység, - kulturális, művészeti, hagyományőrző tevékenység, - természetvédelem, állatvédelem, -
környezetvédelem, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - sport, - közrend és közlekedésbiztonság
védelem. 

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek feladatellátását segítő eszközök beszerzésére, mellyel tevékenységük végzésének színvonala
nő.   Elszámolható kiadások: tradicionális eszközbeszerzés, cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés, ajándéktárgyak
készíttetése, weboldal készíttetése, kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei.

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 50 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 50 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 24 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Nonprofit szervezet pályázó esetén 2011. január 01-jén székhellyel rendelkezzen a HACS területén. A pályázatnak együttműködés keretében
kell megvalósulnia (legalább egy együttműködési megállapodás szükséges). A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való
megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. A pályázónak a projekt leíró
dokumentumban fel kell tüntetnie, hogy melyik célszerinti tevékenységéhez kívánja a támogatást igénybe venni. 



V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bodajk ; Csesznek ; Csetény ; Borzavár ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ;
Olaszfalu ; Zirc ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Kincsesbánya ; Isztimér ; Herend ; Hárskút ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ;
Bakonyoszlop ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Dudar ; Mór ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
Tradicionális eszközbeszerzés  
Cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés  
Ajándéktárgyak készíttetése 
Weboldal készíttetése 
Kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei  

VII. Értékelési szempontok

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett.  

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projekt leíró dokumentum,  Együttműködési
megállapodás. Pályázó nyilatkozata, melyben 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. Az utolsó kifizetési kérelemez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételet igazoló
dokumentunokat (A HACS által kiadott igazolás.). 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat egyszerű másolata.  A formanyomtatványok
letölthetők "A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu)   



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 282
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása 
Vonatkozó HPME azonosító: 050c08
Vonatkozó HPME megnevezése: Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely kulturális, ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti,
nemzetiségi vagy egészségmegőrző, környezetvédelmi célok valamelyikét szolgálja. Elszámolható: rendezvény költségei, marketing
tevékenység, infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés, takarítás valamint a rendezvény szervezés költsége.   

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 260 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 260 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 2 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100
Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100
Egyházi jogi személy 100 100
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 16 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Nem önkormányzat ügyfél esetén szükséges a helyi önkormányzat támogató nyilatkozata minden rendezvény megvalósításához. Nem
támogathatók olyan sport rendezvények, amelyek a természeti környezet károsításával járnak, valamint a KEOP 6.1.0/A-B/09-11 pályázathoz
kapcsolódnak. A pályázatnak együttműködés keretében kell megvalósulnia (legalább egy együttműködési megállapodás szükséges). A pályázó
vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt
vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy
képzésen. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható.  



V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Mór ; Bodajk ; Csesznek ; Csetény ; Borzavár ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ;
Olaszfalu ; Zirc ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Kincsesbánya ; Isztimér ; Herend ; Hárskút ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ;
Bakonyoszlop ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Dudar ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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 termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás; 
ah) étel -, italfogyasztás; illetve ezek alapanyagköltségei
ai) anyagköltség, alapanyag költség. 
b) marketing tevékenység: 
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
terjesztés költségei; nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) weboldal elkészítésének költségei.
c) infrastruktúra-fejlesztés: 
ca) tereprendezés;
cb) elektromos 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) takarítás 
f)  a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
h) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A rendezvény térségen kívüli hazai és/vagy
nemzetközi érdeklődésre is számot tart. 

Pályázat és részletes forgatókönyv alapján 25

A rendezvény hagyománya Pályázat és részletes forgatókönyv alapján 20
A fejlesztés több korosztály (gyermek, ifjúsgi, felnőtt,
nyugdíjas) számára is biztosítja a szabadidő hasznos
eltöltését. 

Pályázat alapján 20

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül  

Együttműködési megállapodás 25

A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete
vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján

10

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A rendezvény térségen kívüli hazai és/vagy
nemzetközi érdeklődésre is számot tart. 

Igen 25

A rendezvény térségen kívüli hazai és/vagy
nemzetközi érdeklődésre is számot tart. 

Nem 0

A rendezvény hagyománya Új rendezvény 10



A rendezvény hagyománya 2 vagy több alkalommal megrendezett 20
A rendezvény hagyománya 1 alaklommal már rendezte meg 15
A fejlesztés több korosztály (gyermek, ifjúsgi, felnőtt,
nyugdíjas) számára is biztosítja a szabadidő hasznos
eltöltését. 

Igen 20

A fejlesztés több korosztály (gyermek, ifjúsgi, felnőtt,
nyugdíjas) számára is biztosítja a szabadidő hasznos
eltöltését. 

Nem 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül  

2 vagy több 25

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül  

1 20

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül  

Csak a kötelezőt teljesíti 0

A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett.  

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. A rendezvény részletes forgatókönyve. Együttműködési
megállapodás, Pályázó nyilatkozata, melyben 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. Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételt igazoló
dokumentumokat (A HACS által kiadott igazolás.). Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat egyszerű másolata.
 Rendezvényszervező által adott árajánlat esetén az elszámolható kiadásoknak megfelelő bontású árajánlat benyújtása szükséges. A
formanyomtatványok letölthetők a "A Bakonyért " Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu).   



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 299
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Műemlék építmények megóvása-felújítása 
Vonatkozó HPME azonosító: 050a09 
Vonatkozó HPME megnevezése: Műemlék építmények megóvása-felújítása 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatásban részesül az országos műemléki vagy helyi védettséget élvező építmény,építményrész. Támogatható tevékenységek: a
fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a
fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, marketing kiadások.   

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 500 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 30 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 0
Non-profit szervezetek 100 0
Egyházi jogi személy 100 0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 50 064 718
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

A pályázatnak együttműködés keretében kell megvalósulnia. Az együttműködés keretében a kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel
építsen kapcsolatot, akik a LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket (legalább egy együttműködési megállapodás
szükséges). A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig
legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes
konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

V. Jogosult települések



Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Mór ; Bodajk ; Zirc ; Herend ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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, eszközök és berendezések beszerzése, 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 (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
900304 (TEÁOR) Képzőművészeti alkotások műértékének helyreállítása 

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Az épület külső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított 

Pályázat és projekt leíró dokumentum alapján 20

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül  

Együttműködési megállapodás alapján 20

A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után. 

Pályázat és projekt leíró dokumentum alapján 15

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Pályázat alapján 10

A fejlesztést követően sor kerül az alapfunkciót
kiegészítő közösségi események megtartására. 

Pályázat és projektleíró dokumentum alapján 20

Település lakosságszáma A pályázat benyújtásának évében hatályos KSH
adatok alapján.

10

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a ?A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja.

Együttműködési megállapodás alapján 5

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám



Az épület külső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított 

Igen 20

Az épület külső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított 

Nem 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül  

2 vagy több 20

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül  

Csak a kötelezőt teljesíti 0

A fejlesztés során a pályázóval együttműködő
parnerek száma  a kötelezően előírtakon felül  

1 15

A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után. 

A hét minden napján látogatható 15

A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után. 

Hetente  5-6 napon 10

A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után. 

Kevesebb mint 5 nap látogatható 5

A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után. 

Nem látogatható 0

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Igen 10

A fejlesztés során akadálymentesítésére vagy
részleges akadálymentesítésre is sor kerül.

Nem 5

A fejlesztést követően sor kerül az alapfunkciót
kiegészítő közösségi események megtartására. 

3 vagy több esemény/év 20

A fejlesztést követően sor kerül az alapfunkciót
kiegészítő közösségi események megtartására. 

1 vagy 2 esemény/év 10

A fejlesztést követően sor kerül az alapfunkciót
kiegészítő közösségi események megtartására. 

Nem vállalja közösségi esemény tartását 0

Település lakosságszáma 5000 fő alatti 10
Település lakosságszáma 5000 fő vagy felette 6
A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a ?A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja.

Igen 5

A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki
a ?A Bakonyért" Vidékfejlesztési Akciócsoport
Egyesülettel. Annak marketing anyagait megjeleníti a
rendezvényin, honlapján és saját marketing anyagait is
az egyesület rendelkezésére bocsájtja.

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával
kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának
visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projekt leíró dokumentum, Együttműködési megállapodás,
Pályázó nyilatkozata, melyben 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.
Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a konzultáción, rendezvényen vagy képzésen való részvételt igazoló dokumentumokat (A
HACS által kiadott igazolás.). Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat egyszerű másolata. A formanyomtatványok
letölthetők a "A Bakonyért " Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu).   



Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 023 305
Helyi Akciócsoport:  A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport  Egyesület
UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi márka kialakítása a Bakonyban 
Vonatkozó HPME azonosító: 050a10 
Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi márka kialakítása a Bakonyban 

I. Fogalom magyarázat

-

II. Támogatás vehető igénybe

Térségi márka, védjegy kialakítására, ennek létrehozására az egész "A BAKONYÉRT" HACS területén mely a helyi termékektől a
szolgáltatásokig terjed. A védjegyrendszer kialakításhoz kötelezően kapcsolódnia kell fórumok és képzések tartásának. Elszámolható költségek:
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség, oktatatók javadalmazása, vállalkozói

szerződés, megbízási szerződés, munkaszerződés alapján valamennyi járulékával együtt, oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás,
marketing stratégia, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, marketing kiadások, működési költség. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 7 912 121 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 2 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 7 912 121 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Non-profit szervezetek 100 100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 7 912 121
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Nonprofit szervezet pályázó esetén 2009. január 1-jén székhellyel rendelkezett a HACS területén. Cél szerinti tevékenységei között szerepel a
vidékfejlesztés. Tagságában a HACS területéről mind a közszféra, mind a vállalkozói szféra, mind pedig a civil szféra jelen van. A pályázónak a
támogatási határozat kézhezvételétől számított 1 éven belül vállalnia kell képzések, fórumok szervezését valamennyi, a LEADER Akciócsoport
illetékességi területéhez tartozó településen. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Mór ; Bodajk ; Csesznek ; Csetény ; Borzavár ;



Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ; Olaszfalu ; Zirc ; Bánd ; Balinka ;
Bakonyszentkirály ; Kincsesbánya ; Isztimér ; Herend ; Hárskút ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ; Bakonyoszlop ; Bakonynána ;
Bakonycsernye ; Bakonybél ; Dudar ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
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 (kiállító terület bérlése, kiállítási területhez kapcsolódó közüzemi díjak, a kiállító terület berendezéseinek telepítési költségei);
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
gg)  weboldal elkészítésének költségei.
i) működési költség, 
j) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Oktatói segédanyagok (jegyzet,cd) költség
Oktatók javadalmazása, vállalkozói szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt
Oktatás ideje alatt biztosított étel-,ital fogyasztás
Marketing stratégia

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg 311/2007. (XI.17.) Kormány rendelet 2. melléklete

vagy a 240/2006. (XI.30.) Kormány rendelet alapján
10

A projekt több szféra együttműködése keretében
valósul meg 

Együttműködési megállapodás 30

A projekt megvalósulása során együttműködő
partnerek száma kivétel a kötelezően előírtakon túl. 

Együttműködési megállapodás 30

A projekt részeként tervezi nemzetközi együttműködés
kialakítását 

Pályázó nyilatkozata 15

A projekt lezárásaként bemutató nyílt nap
megrendezését vállalja  

Pályázó nyilatkozata 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg Igen 10
A fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg Nem 0
A projekt több szféra együttműködése keretében
valósul meg 

Igen 30

A projekt több szféra együttműködése keretében
valósul meg 

Nem 0

A projekt megvalósulása során együttműködő
partnerek száma kivétel a kötelezően előírtakon túl. 

5 vagy több 30

A projekt megvalósulása során együttműködő
partnerek száma kivétel a kötelezően előírtakon túl. 

1-4 15

A projekt megvalósulása során együttműködő
partnerek száma kivétel a kötelezően előírtakon túl. 

Csak a kötelezőt teljesíti 0

A projekt részeként tervezi nemzetközi együttműködés
kialakítását 

Igen 15

A projekt részeként tervezi nemzetközi együttműködés
kialakítását 

Nem 0

A projekt lezárásaként bemutató nyílt nap
megrendezését vállalja  

Igen 15



A projekt lezárásaként bemutató nyílt nap
megrendezését vállalja  

Nem 0

VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a pályázó a támogatási határozat kézhezvételétől számított 1 éven belül nem szervezi meg a vállalt képzéseket, fórumokat, akkor
100.000 Ft támogatási összeg visszafizetésére kötelezett.   

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Projekt leíró dokumentum, nyilatkozat a tagságság
összetételéről. Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat egyszerű másolata.  A formanyomtatványok letölthetők "A
BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu)


