
 

 

 

6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 4. célkitűzés – „Örökség megőrzése” 

 

 

6.4. Támogatási kritériumok  

- A projekt legyen a HVS megvalósítása szempontjából indokolt, költséghatékony (mindezeket 

a pályázati anyagban alátámasztani szükséges). 

- Nem önkormányzat ügyfél esetén szükséges a helyi önkormányzat támogató nyilatkozata 

minden rendezvény megvalósításához. 

- Kizárólag térségen belüli rendezvények támogathatóak. 

- A fejlesztés több korosztály (gyermek, ifjúsági, felnőtt, nyugdíjas) számára is biztosítja a 

szabadidő hasznos eltöltését, melyet a pályázatban leírtak alapján vizsgálunk. 

- A pályázónak marketing tevékenységre (pl. szórólap, honlap, kábel tv hírdetés, napilapban 

hírdetés stb.)  min. 5 ezer forint értékben igényelnie kell támogatást. A marketing tevékenység 

önállóan nem támogatható kiadás. 

- A pályázónak saját tevékenységéhez köthető együttműködés keretében kell megvalósulnia 

(legalább egy együttműködési megállapodás szükséges helyi termelőkkel vagy szolgáltatókkal 

vagy vállalkozóval vagy egyéb civil szervezetekkel vagy önkormányzatokkal vagy 

intézményekkel. pl. helyi termék kiállítóval együttműködés, más művészeti csoportokkal történő 

együttműködés stb.) 

- A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

6.1. HVS intézkedés megnevezése: 
4.3.Bakonyi rendezvények, 

rendezvénysorozatok támogatása 

együttműködésben 

6.3. HVS intézkedés leírása:  

Támogatás vehető igénybe minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely 

kulturális, ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti, nemzetiségi, 

egészségmegőrző, környezetvédelmi, köz- és közlekedésbiztonsági vagy helyi termékeket 

népszerűsítő célok valamelyikét szolgálja. 

Támogatható tevékenységek:  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján meghatározott elszámolható kiadások közül: 

rendezvényhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, rendezvény előkészítésére és megvalósítására, 

marketingre. 



 

- Az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes működési területét 

lefedő együttműködésekben (egyesületi vagy hálózati tagság) való részvétel. 

- A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki az „A BAKONYÉRT” 

Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettel, annak marketing anyagait megjeleníti rendezvényein, 

honlapján és saját marketing anyagait is az egyesület rendelkezésére bocsájtja. 

 

6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg:  1.500.000 Ft 

 

6.7. Várható eredmény 

Kb. 10-20 bakonyi rendezvény, rendezvénysorozat valósul meg 

 

Intenzitás 

6.8. Ügyfélkör  Hátrányos helyzetű 

területen (LHH) 

Nem hátrányos 

helyzetű területen (nem 

LHH) 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 % 100 % 

Non-profit szervezet 100 % 100 % 

Egyház 100 % 100 % 

Természetes személy 65 % 60 % 

Mikro-kis-közép vállalkozás 65 % 60 % 

Egyéni vállalkozó 65 % 60 % 

 

6.9. Támogatható települések köre: 

Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bodajk, Bánd, 

Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, 

Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór külterület, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, 

Porva, Szápár, Szentgál, Zirc 

 

6.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

(1) Eszközbeszerzés esetén két árajánlat és az eszközökről műszaki leírás 

(2) Szolgáltatások esetén két árajánlat és a szolgáltatás(ok) leírása 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

   Közösségi célú fejlesztés 

Vállalkozási célú fejlesztés 



 

(3) Együttműködési megállapodás „A BAKONYÉRT” Egyesülettel 

(4) Együttműködési megállapodás egyéb szervezetekkel 

(5) Egyesületi vagy hálózati tagsági igazolás 

(6) Nem önkormányzat ügyfél esetén a helyi önkormányzat támogató nyilatkozata 

 



 

3. számú melléklet 

PROJEKT ADATLAP 

 

„A BAKONYÉRT”  Egyesülethez a LEADER  

jogcím keretében tervezett 200.000 Ft - 5.000.000 Ft közötti támogatást igénylő  

projektjavaslat benyújtásához 

 

 
A HBB támogató határozat a kézhez vételtől számított 30 napon belül érvényes!  

 

1.1.Ügyfél adatai 

 

Ügyfél neve:  

Képviseletre jogosult neve:  

Ügyfél székhelye/lakcíme:  

MVH regisztrációs szám:  

Adószám vagy adóazonosító 

jel: 

 

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

 

1.1 Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 -Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. 

 

 Postai levelezési címre:  

 Elektronikus postafiókba:  

 

 

2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):  

      

 

 

2.2.HVS cél megjelölése (Kérem, aláhúzni a megfelelő célkitűzést):   

 Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés 

 Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése 

 Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése 



 

 Örökség megőrzése 

 Természet és környezetvédelem 

 

 

2.3.HVS intézkedés megjelölése (Kérem, aláhúzni a megfelelő intézkedést):   

 Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése 

 Többfunkciós bakonyi közösségi terek kialakítása, fejlesztése, illetve kapcsolódó 

eszközbeszerzés 

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

 Kisvárosok fejlesztése 

 Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása 

 Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök 

beszerzése 

 Közösségi videózáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése, képzésen részvétel 

 Önellátó bakonyi térséggé válás támogatása 

 

2. 4. A fejlesztés előtti állapot bemutatása (Jelenlegi helyzet leírása): 

 

2.5.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 

 

2.6.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter): 

 

2.7.Támogatható tevékenységek és a megvalósítás tervezett helyszíneinek bemutatása: 

(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) 

 
Kérem, X-el jelölje, 

amennyiben a 
projektje tartalmaz 

ilyen tevékenységet 

(a sorok igény szerint 

bővíthetőek) 
Megvalósítás helyszíne 

Település, Utca, házszám, Hrsz. 

 

(a sorok igény szerint bővíthetőek) 

A tevékenység tartalma az adott 

megvalósítási helyszínhez 

kapcsolódóan  

 

(felsorolás szerűen) 

 építés   

    

 gépbeszerzés   

    

 eszközbeszerzés   

    

 rendezvény 

előkészítése és 

megvalósítása 

  

    

 képzés előkészítése 

és megvalósítása 
  



 

    

 tanulmánykészítés   

    

 marketing   

    

 egyéb tevékenység 

 
  

    

 

 

2.8.Költségvetés   

 

A projekt teljes tervezett költsége :           ……………………Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:         ……………………Ft  

 

 

2.9. A projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt veszek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen 

vagy képzésen. 

 

   igen    nem  

 

Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapra szükséges felvezetni az itt 

megfogalmazott vállalást!  

Tudomásul veszem, hogy az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a részvételt 

igazoló a Helyi Akciócsoport által kiadott igazolást. 

 

 

 

 

CSATOLANDÓ Mellékletek: 

LÁSD A VONATKOZÓ LEADER INTÉZKEDÉSBEN, A „PROJEKT 

ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK” PONTBAN FELSOROLVA. 

 

 

Képviselő neve:       
 

Aláírás: ........................................ 

 

p.h 

 

Dátum:       

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 

törvény 6. és 7. §-on alapul 

 

 


