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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Megjelent a Magyarország Kormányának felhívása az "A BAKONYÉRT" Egyesület 
(HACS) illetékességi területén működő nonprofit szervezetek és egyházak, 
önkormányzatok és önkormányzati társulások valamint mikrovállalkozások 
támogatása: az erősebb helyi identitás és társadalmi aktivitás érdekében. 
 
A helyi felhívás címe: Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati 
tevékenységek támogatása 
 
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-1-815-17 
 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gazdasági növekedést segítő 
helyi és térségi fejlesztések megvalósítását. A cél elérését a Kormány az "A 
BAKONYÉRT" Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit szervezetek 
és egyházak, önkormányzatok és önkormányzati társulások valamint 
mikrovállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt 
feltételek mentén. 
 
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a HACS által támogatni javasolt, a helyi felhívás feltételeinek megfelelő 
projekteket a projektre megítélt 200 000 – 2 000 000 forint közötti vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott 
projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának 
megfelelő, maximum 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
 projektjük megvalósításával hozzájárulnak az erősebb helyi identitás és 

társadalmi aktivitás céljának eléréséhez; 
 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 

 
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek 
megfelelnek a fenti célkitűzéseknek. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege egy rendezvény, tábor, 
tanulmányút, témanap, műhelymunka, szeminárium, tematikus találkozó, 
ismeretterjesztő előadás esetén: minimum 200 000 Ft (opcionális), maximum 1 000 
000 Ft. Rendezvénysorozat, témahetek, képzéssorozatok esetén: minimum 200 000 
Ft, maximum 2 000 000 Ft. Hálózat éves tevékenységének működtetése esetén: 
minimum 200 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft/év, összesen maximum 2 000 000 Ft a 
két évre. A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti 
település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul: A 290/2014. (XI. 26.) Korm. 
rendelet szerinti nem besorolt kategóriába tartozó járásban lévo település esetén a 
maximális támogatási intenzitás 85% (kedvezményezett esetében 95%). 
 
A rendelkezésre álló forrás 
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg: 40 000 000 Ft. 
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Jelen felhívás forrását Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 50 - 100 db. 
 
A támogatás háttere 
Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az „A BAKONYÉRT” 
Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi 
Akciócsoport hirdeti meg a HACS és a VP IH között létrejött Együttműködési 
Megállapodás alapján. 
 
A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 
A helyi támogatási kérelem összeállítása során figyelembe kell venni, hogy a 
projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 
 
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
A) Önállóan támogatható tevékenységek 
 
A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
 
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 

Szolgáltatások vásárlása Támogatás vehető igénybe minden olyan 
rendezvény, rendezvénysorozat, tábor 
megvalósítására, amely kulturális, ifjúsági, 
közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, 
művészeti, nemzetiségi, egészségmegőrző, 
környezetvédelmi, köz- és közlekedésbiztonsági 
vagy helyi termékeket népszerűsítő célok 
valamelyikét szolgálja. 
Képzés, hálózati tevékenység megvalósítására. 
Az aktív közösségek megismerkedését, 
tapasztalatcseréjét szolgáló térségi 
tanulmányutak, témahetek, témanapok, 
speciális kezdeményezések, műhelyek, 
képzéssorozatok szervezése. 
Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus 
találkozók szervezése. 
Ismeretterjesztő előadások szervezése. 

A fent leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó. 
 
Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 

Eszközök beszerzése A projekt céljához kapcsolódó új eszközök 
beszerzése. 

 
B) Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan 
támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak: 
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Tevékenység rövid megnevezése Tevékenység leírása 

Tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása 

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. A 
tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos 
előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza, 
amely kiegészül az "A BAKONYÉRT" 
Vidékfejlesztési Egyesület Akciócsoport 
logójával, mely letölthető a 
www.abakonyert.hu oldal LEADER pályázatok 
2017 menüjéből. 

A fent leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó. 
 
A pályázat támogatási intenzitása önkormányzatunk esetében 85%. 
 
A 2019. évi költségvetésben 2 500 E Ft-ot terveztünk települési rendezvényekre, így a 
maximálisan igényelhető 1000 E Ft támogatás figyelembevételével, a minimálisan 
szükséges 177 E Ft önerő rendelkezésre áll. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Eplény, 2019. június 24. 
 
 
         Fiskál János 

  

http://www.abakonyert.hu/
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (VI. 26.) határozata 

 
a VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, 

hálózati tevékenységek támogatása című pályázaton való részvételről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a VP6-19.2.1.-1-815-
17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című 
pályázaton való részvételről” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az "A BAKONYÉRT" 
Egyesület (HACS) illetékességi területén működő nonprofit szervezetek és egyházak, 
önkormányzatok és önkormányzati társulások valamint mikrovállalkozások támogatását 
szolgáló, a „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása” 
érdekében, VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú felhívásra, „XVIII. Eplényi Vigasságok 
falunap” címmel, pályázatot nyújt be. 
 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1. pontban hivatkozott pályázati felhívás 
alapján, a maximálisan igényelhető 1 000 000 Ft támogatás és a 85%-os támogatási 
intenzitás figyelembevételével, a sikeres pályázat megvalósításához, a szükséges önerő 
a 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 

3.  A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott – hagyományőrző, közösségépítő és 
minden korosztályt érintő, 2019. augusztus 10-én megrendezésre kerülő – nyitott 
rendezvénye támogatására nyújtja be a pályázatát. 
  

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – a pályázati kiírás feltételei szerint – 
a pályázatot nyújtsa be, sikeres pályázat esetén, a támogató okiratnak megfelelően, a 
rendezvény lebonyolítására és elszámolására intézkedjen. 
 

5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a határozat 1. és 3. pontjában meghatározott 
XVIII. Eplényi Vigasságok falunap nyitott rendezvénye megvalósítási helyszíne 8413 
Eplény, Veszprémi utca 68. (helyrajzi száma: Eplény 97) közösségi tér és szabadtéri 
színpada. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2019. július 31. 
 2. pontban: azonnal 
 3. pontban: 2019. július 31. 
 4. pontban: 2019. július 31., illetve folyamatosan a projektzárásig, 
 5. pontban: 2019. augusztus 10. 
 

 
Eplény, 2019. június 26. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 


