
 
 

  Célterület azonosító:    

  HACS neve:   A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport egyesület 

  Jogcím:   Közösségi célú fejlesztés 

  Célterület megnevezése:   Helyi márka kialakítása a Bakonyban 

ÚMVP intézkedés:  413-Életminőség/diverzifikáció 

Vonatkozó HPME kódja  

Vonatkozó HPME megnevezése Helyi márka kialakítása a Bakonyban 

 

I. Fogalom magyarázat 
 

II. Támogatás vehető igénybe:  

Helyi márka kialakítására. Elszámolható költségek: oktatás, képzés költségei, 

csoportdinamizálás, fórumozás költsége, médiakampány, arculati kézikönyv, marketing stratégia 

költségei, marketing kiadások, működési költség, eszközbeszerzés. 

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 7 912 121 forint. 

 

2) 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 900 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2.000 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 7 900 000 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 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. 

Rendelkezik a HACS teljes területére vonatkozó vidékfejlesztési stratégiával. 

 

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 

Spec. Ktg oktatás, képzés költségei (b csoport), csoportdinamizálás, fórumozás, rendezvény 

költsége, médiakampány, arculati kézikönyv, marketing stratégia költségei 

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 (kiállítók költségei); 

ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése); 

gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei; 

gg) weboldal elkészítésének költségei. 

 j) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).  
 

 

 VII. Pontozási szempontok 

 

  Ssz.     Értékelési szempont   

  Maximálisan 

elérhető 

pontszám 

  Ellenőrzés módja   

1. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 
10 Jogszabály alapján 

2. 

A projekt több szféra 

együttműködése keretében valósul 

meg 

30 Együttműködési megállapodás 

3. 
A projekt megvalósulása során 

együttműködő partnerek száma 

30 Együttműködési megállapodás 

4. 
A projekt megvalósításába helyi 

szereplőket is bevon 

15 Pályázat alapján 

5 
A projekt lezárásaként bemutató 

nyílt nap megrendezését vállalja  

15 Pályázó nyilatkozata 

 

VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 

Lásd a Pontozási szempontokban felsorolt feltételeket! 

 



  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 
Igen 
 

10 

2. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 
Nem 
 

0 

3. 

A projekt több szféra 

együttműködése keretében 

valósul meg 

Igen 

 

30 

4. 

A projekt több szféra 

együttműködése keretében 

valósul meg 

Nem  0 

5. 
A projekt megvalósulása során 

együttműködő partnerek száma 

5 vagy több 30 

6. 
A projekt megvalósulása során 

együttműködő partnerek száma 

1-3 15 

7. 
A projekt megvalósulása során 

együttműködő partnerek száma 

0 0 

8. 
A projekt megvalósításába helyi 

szereplőket is bevon 

Igen 15 

9. 
A projekt megvalósításába helyi 

szereplőket is bevon 

Nem 0 

10. 
A projekt lezárásaként bemutató 

nyílt nap megrendezését vállalja 

Igen 15 

11. 
A projekt lezárásaként bemutató 

nyílt nap megrendezését vállalja 

Nem 0 

 

 

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, alapszabály egyszerű másolata, nyilatkozat a tagságság összetételéről, 

nyilatkozat a stratégia meglétéről, internetes elérhetőség megjelölésével 
Vállalt LEADER kritériumok igazolásának dokumentumai. 
 


