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HVS felülvizsgálati jegyzőkönyv 

„ A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület - HVS felülvizsgálat Tervezést Koordináló 

Csoport (TKCS) Ülés 

 

Egyeztetés helye:  

Helyszín:  Zirc, Egyesület irodája (Petőfi S. u. 4) 

Időpont:  2013. április 2. 16:00-19.00 

Meghívottak, résztvevők köre: Az ülésen részt vettek a munkaszervezet tagjai valamint Szirbek 

Tiborné, Fiskál János és Varga Gábor, a jelenléti ív szerint.  

Napirendek: A munkaszervezet által előkészített intézkedések átbeszélése, módosítási javaslatok 

véleményezése. 

Hutvágnerné Kasper Judit mszvezető: 

Köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést. Röviden elmondja, hogy a jelenlegi HVS felépítésén a 

felülvizsgálat során alapvetően nem kell változtatni. A korábbi pályázati kör tapasztalatairól is beszélt. 

Sajnos nagyon sok pályázó a sikeres pályázatát visszamondta, vagy kizárásra került be nem nyújtott 

elszámolás miatt. Az utolsó körben fontos lesz, hogy ténylegesen csak olyan ügyfelek nyújtsanak be 

pályázatot, akik 2014 év végéig meg is fogják valósítani a fejlesztéseiket. A források allokációja és 

felhasználása terén a legfontosabb szabály, hogy az összes IV. tengelyes forráskeretből legalább 45%-

ot a LEADER HACS köteles a gazdaságfejlesztésre fordítani. A tervezést elősegítendő az ügyfelek 

számára előzetesen Projekt Ötlet Adatlapot küldtünk ki, illetve a fórumokon is osztottunk ki. Röviden 

ismerteti  projektötlet adatlapok tartalmát. Több olyan ügyfél van, akinek még a III. tengelyes 

mikrovállalkozás pályázatra lenne szüksége. A LEADER vállalkozásfejlesztési kiírások is népszerűek, a 

helyi termék, szálláshely fejlesztés és kisvállalkozás fejlesztésre is sok ötlet érkezett be. Az adatlapok 

alapján látszik, hogy a helyi termék és szálláshely kiírásokon nem érdemes csökkenteni a támogatási 

összeget, az eszközbeszerzésnél pedig emelni szükséges. Az adatlapok alapján, illetve a telefonos 

érdeklődések alapján a következő intézkedések kialakítását javasolja: 

1. Helyi termék előállítása, a termékek szolgáltatások piacra jutásának támogatása 

Az igények alapján nem érdemes a maximális keretösszeget 25 millió forint alá tervezni. A 

potenciális pályázók köre is ezt az összeget kívánja meg.  

2. Mikro-, kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése 

A beérkezett projekt ötlet adatlapok alapján célszerű lenne a maximum támogatási összeget 

az eddigi 1 millió forintról felemelni, a javaslatunk 5 millió forint lenne. Az adatlapokból 

látjuk, hogy megjelentek a kisebb építkezések. Vegyesen érkeznek a falvakból és a 

városokból, különösen Zircről.  

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

Nagyon népszerű és már nemcsak  az egyéb szálláshelyek, hanem ifjúsági szállás, lovas szállás 

és a kemping kialakítás is felmerült, illetve a vendéglátóhelyek fejlesztése. A kritériumok közé 

belekerülnének a következők: Természetes személy pályázó esetén 2013. január 1-én állandó 
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lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen, míg mikro,- kis és középvállalkozásnál 

2013. január 1-én székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkezzen az akciócsoport 

területén.  

4. Többfunkciós bakonyi közösségi terek kialakítása, fejlesztése, illetve kapcsolódó 

eszközbeszerzés: Sajnos ebben a kiírásunkban a legnagyobb a támogatások visszamondási 

aránya (43%). A fórumok tapasztalatai alapján felmerült az igény arra, hogy a fejlesztéshez 

kapcsolódó eszközbeszerzést, illetve a többfunkciós eszközök beszerzése is támogatható 

legyen. Fiskál János megjegyezte, hogy más típusú pályázatokban lehetséges az 

eszközbeszerzés és ez így nem LEADER-szerű. Varga Gábor szerint figyelni kell, hogy vannak 

olyan eszközök, amik az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladataihoz kapcsolódnak. 

Szirbek Tiborné hangsúlyozta, hogy a fórumok során ezt ki kell emelni és hangsúlyozni kell az 

ügyfelek számára is. Az intézkedésbe bekerült a piacterek kialakítása is. Felmerült azonban az 

a probléma, hogy a piac kialakítása és működtetése túlzottan szabályozott. Kritériumok közé 

került, hogy piacok kialakítása csak Bodajk, Herend, Zirc és Mór külterületén valósítható meg.  

5. Bakonyi szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése: Az 

egyesületünk által decemberben tartott Közösségi Videós képzés során létrejött egy 10-12 

főből álló forgatócsoport. A csoport tagjai nonprofit szervezetek tagjai is egyben. Célszerű 

lenne folytatni a filmes képzést illetve a megfelelő eszközök rendelkezésre állása esetén az 

egyesület által lefedett térségben további kisfilmek készítése is reális lehet. Varga Gábor 

szerint figyelni kell arra, hogy az elnyert pályázat estén a pályázók ne öncélúan használják fel 

a rendelkezésre álló eszközeiket. Fiskál János hozzátette, hogy ez nem öncélú, hiszen a saját 

falujában megrendezésre kerülő rendezvények, események illetve vállalkozások 

bemutatásának is egy módja lehet. A csoport tagjai egyetértettek abban, hogy maximális 

összeg 700 ezer forint körül lenne ideális. Hutvágnerné Kasper Judit felvetette, hogy a 

Közösségi Videós képzésen résztvevők számára érdemes lenne egy külön intézkedést 

létrehozni, azzal a céllal, hogy a hasonló eszközparkkal további kisfilmek szülessenek a 

térségünkről. Fel kell mérni, hogy a résztevők igénylik-e, hogy számukra külön intézkedést 

írjunk ki. A munkaszervezet jelezte, hogy felvette a kapcsolatot a résztvevőkkel és a 

beérkezett projekt ötlet adatlapok alapján is lenne igény rá. A térségben működő vállalkozók 

is igénybe vehetik majd ezt a szolgáltatást, így a bemutatkozó filmjeik felkerülnének a 

világhálóra, ezzel is népszerűsítve szolgáltatásaikat.  A tervezői csoport egyetértett abban, 

hogy a pályázók az utolsó kifizetési kérelemhez készítsenek el 3 darab kisfilmet. A Közösségi 

Videós tagok számára készített intézkedés alapján a támogatás maximum összege 1 millió 

forint lesz, a nonprofit szervezetek esetén pedig 750 ezer forint. Az 1 milliós keretet az 

indokolja, hogy a kapcsolódó eszközök (kamera és tartozékai, megfelelő teljesítményű 

számítógép és a hozzá kapcsolódó vágóprogram) beszerzése igen költséges.  

6. Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása: Az előző pályázati körben nagyon 

népszerű volt ez a kiírásunk.  A kis értékű rendezvények esetén a 250 ezer forint nagyon 

kevésnek bizonyult, így a 2 típusú kiírás feleslegessé vált. A témakör megmaradna 

rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása, azonban 1 intézkedésként.  A megtartott két 

fórum alapján a támogatási igények 1,5 millió forint körül mozognak. A pályázat beadási ideje 

miatt a rendezvények időpontjai a  2014-es évben valósulhatnak meg. Varga Gábor felvette, 

hogy korlátozni kellene a fellépők költségeit. Fiskál János szerint a rendezvények során 

minden korosztályt meg kell célozni, a kis települések erre törekednek. Hutvágnerné Kasper 

Judit kiemelte, hogy  a nagy látogatottságú rendezvények nagy tömeget vonzanak a térségbe. 
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A tervezői csoport tagjai megállapodtak abban, hogy támogatás maximális összege 1,5 millió 

forint lesz.  

7. Kisvárosok fejlesztése: A korábbi körben a városok a műemlék épületeik felújítása kapcsán 

tudták a településképüket fejleszteni. Ebben az intézkedésben a településkép fejlesztése 

során, erősíthetik a mikrotérségi központi szerepüket. Varga Gábor felvette, hogy Zirc 

városban térfigyelő kamera rendszer kiépítésére lenne igény. Fiskál János jelezte, hogy erre 

létezik már más pályázat. Varga Gábor szerint így a város biztonságosabb lenne, így kerüljön 

bele az intézkedés megnevezésébe a biztonságossá tétele elnevezés is. Hutvágnerné Kasper 

Judit kiemelte, hogy a fejlesztésnek együttműködés keretében kell megvalósulnia, kivel tudna 

a város együttműködni. Varga Gábor jelezte, hogy a polgárőrség is szívesen együttműködne 

illetve a városi rendőrség is bekapcsolódna ebbe a projektbe.  

8. Önellátó bakonyi térséggé válás támogatása 

Az intézkedés elkészítésekor a célunk az volt, hogy az energetikai önellátásra, 

költségtakarékosságra való törekvést erősítsük a vállalkozói, köz és civilszférában egyaránt. A 

LEADER-szerűséget kellene megvizsgálnunk ebben az esetben. Együttműködés keretében 

kellene megvalósítani a fejlesztést annak érdekében, hogy a kEOP kiírásoktól elhatárolható 

legyen. Varga Gábor felvette, hogy az egyik lehetséges módja lenne a helyi környezetvédelmi 

egyesületekkel való együttműködés. Hutvágnerné Kasper Judit szerint itt a 29 

településünkről kellene szakértőket, előadókat hívni. Szirbek Tiborné szerint nemcsak a saját 

szemléletét kell formálni, hanem másokra is hatással kell lennie  Varga Gábor úgy vélte, hogy 

a fejlesztéseket esetleg fórumokon is be lehetne mutatni. Hutvágnerné Kasper Judit szerint 

célszerű és életszerű lenne az ügyfeleknek az utolsó kifizetési kérelemhez egy szöveges 

beszámolót készíteni, amiben kifejtik az együttműködés eredményeit és bemutatják az 

általuk megvalósított rendszert.  

A jelenlévők a következő tervezői csoport ülés időpontjának és helyszínének 2013.04.04-e, 16 órát és 

az egyesület irodáját jelölik meg. Az ülést Hutvágnerné Kasper Judit 18:55-kor zárja be.  

 

 

 

 

Hutvágnerné Kasper Judit                                   Fiskál János 

HACS munkaszervezet vezető                           polgármester 

 jegyzőkönyvvezető                                          jegyzőkönyv hitelesítő 

      

 

 

 

 


