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I. Fogalom magyarázat 
 

 

 

II. Támogatás vehető igénybe:  

 

Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek feladatellátását segítő eszközök 

beszerzésére, mellyel tevékenységük végzésének színvonala nő. A támogatott cél szerinti 

tevékenységek az alábbiak lehetnek: - 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. 

Elszámolható kiadások: tradicionális eszközbeszerzés, cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó 

eszközbeszerzés, ajándéktárgyak készíttetése, weboldal készíttetése, kiadványok, szórólapok 

elkészítésének és terjesztésének költségei. 

A célterület hozzájárul a helyi stratégia " Örökség megőrzése " célkitűzéshez. 
A támogatáshoz meg kell felelni a célterülethez előírt LEADER kritériumoknak.  

 

III. Támogatás mértéke 
 

1) Keretösszeg hátrányos helyzetű résznél 0. 

 

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0  forint, 

egyéb területen 24 000 000 forint. 

 

2) 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 50 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 50 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen  1 000 000 forint. 

 

3)  

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: 

● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 0-a  

● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a  

● Egyházak esetében 0 %-a    



● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 0 %-a    

● Egyéni vállalkozó esetében 0 %-a    

● Magánszemély esetében 0 %-a 

 

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás: 

● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 0 %-a  

● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a  

● Egyházak esetében 0 %-a    

● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 0 %-a    

● Egyéni vállalkozó esetében 0 %-a    

● Magánszemély esetében 0 %-a 

 

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek 

 

Nonprofit szervezet pályázó esetén 2011. január 01-jén székhellyel rendelkezzen a HACS 

területén. 

 

V. Jogosult települések 

         Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, 

Bodajk, Bánd, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, 

Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, 

Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc 

 

VI. Elszámolható kiadások 

 

a. Tradicionális eszközbeszerzés  

b. Cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés  

c. Ajándéktárgyak készíttetése 

d. Weboldal készíttetése 

e. Kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei  
 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 

Ennél a pontnál azokat a dokumentumokat szükséges feltüntetni, amelyek jogosultságot érintenek, így 

hiánypótoltathatóak. (Amennyiben a dokumentum pontozást ÉS jogosultságot is érint, akkor itt 

mindenképp szükséges feltüntetni.) A kizárólag pontozást érintő dokumentumokat a Pontozási 

szempontoknál, az Ellenőrzés módja oszlopban szükséges megadni, amelyek hiánypótlására nincs 

lehetőség a jogszabálynak megfelelően.  

 

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. 

Projekt leíró dokumentum,  

Vállalt LEADER kritériumok igazolásának dokumentumai. 
 


