
 
 

  Célterület azonosító:    

  HACS neve:   A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport egyesület 

  Jogcím:   Rendezvény 

  Célterület megnevezése:   Kis értékű bakonyi rendezvény 

ÚMVP intézkedés:  413-Életminőség/diverzifikáció 

Vonatkozó HPME kódja D6 

Vonatkozó HPME megnevezése Kis értékű bakonyi rendezvény 

 

I. Fogalom magyarázat 
 

 

 

II. Támogatás vehető igénybe:  

 

Minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat megvalósítására, amely kulturális, ifjúsági, 

közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti, nemzetiségi vagy egészségmegőrző, 

környezetvédelmi célok valamelyikét szolgálja, és együttműködés keretében valósul meg. 

Nem támogathatók olyan sport rendezvények, amelyek a természeti környezet károsításával 

járnak, valamint amelyek a KEOP 6.1.0/A-B/09-11 pályázathoz kapcsolódnak. 

Elszámolható kiadások: Fellépők díjai (fellépés tiszteletdíja), sátor bérlete, étel – ital, 

alapanyagköltség, terembérlet költségei, anyagköltség (foglalkozásokhoz eszköz, díjak, 

kupák, oklevelek) 

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 15 000 000 forint. 

 

2) 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 250 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen  250 000 forint. 

 

3)  

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: 

● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100%-a  

● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a  

● Egyházak esetében 100 %-a    

● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a    

● Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a    

● Magánszemély esetében 65 %-a 

 

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás: 

● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a  



● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a  

● Egyházak esetében 100 %-a    

● Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 60 %-a    

● Egyéni vállalkozó esetében 60 %-a    

● Magánszemély esetében 60 %-a 

 

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek 

 

Az önkormányzat támogató nyilatkozata szükséges minden rendezvény megvalósításához. 

Nem támogathatók olyan sport rendezvények, amelyek a természeti környezet károsításával 

járnak, valamint amelyek a KEOP 6.1.0/A-B/09-11 pályázathoz kapcsolódnak. 

 

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. Fellépők díjai (fellépés tiszteletdíja) 

b. Sátor bérlete 

c. Étel – ital, alapanyagköltség 

d. Terembérlet költségei  

e. Anyagköltség (foglalkozásokhoz eszköz, díjak, kupák, oklevelek)  

 
 

VII. 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, Részletes forgatókönyv költségvetéssel, 

Vállalt LEADER kritériumok igazolásának dokumentumai. 
 


