
 

 

 
 

  Célterület azonosító:    

  HACS neve:   A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport egyesület 

  Jogcím:   Közösségi célú fejlesztés 

  Célterület megnevezése:   Műemlék építmények megóvása-felújítása 

ÚMVP intézkedés:  413-Életminőség/diverzifikáció 

Vonatkozó HPME kódja D2 

Vonatkozó HPME megnevezése Műemlék építmények megóvása-felújítása 

 

I. Fogalom magyarázat 
 

II. Támogatás vehető igénybe:  

Támogatásban részesül az országos műemléki vagy helyi védettséget élvező 

építmény/építményrész. Fontos, hogy a fejlesztés együttműködés keretében valósuljon meg és 

a kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel építsen kapcsolatot, akik/amelyek a 

LEADER támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.  
Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, 

ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, a fejleszteni 

kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, tradicionális eszközök beszerzése, 

marketing kiadások.  

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 50 064 718 forint.  

 

2) 

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

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

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 500 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 30 000 000 forint. 

 

3)  

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: 

● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 0%-a  

● Non-profit szervezetek esetében 0 %-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 100 %-a  

● Non-profit szervezetek esetében 100 %-a  

● Egyházak esetében 100 %-a    

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



 

 

● Egyéni vállalkozó esetében 0 %-a    

● Magánszemély esetében 0 %-a 

 

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek 

 

 

V. Jogosult települések 

Bodajk, Herend, Mór, Zirc 

 

 

VI. Elszámolható kiadások 

Spec. Ktg. 900304  Képzőművészeti alkotások műértékének helyreállítása 

a)      a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó 

építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, 

bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, 

tereprendezés, parkosítás;  

b)      ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:  

ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és 

egyéb berendezések kiépítése; 

bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá 

kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 

bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések 

kiépítése; 

bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 

berendezések kiépítése; 

be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 

bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 

bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 

bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 

berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása 

céljából); 

bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása; 

d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség 

ápolásának bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, 

hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, 

tárgyak.;  

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. 

Az épület külső felújítása alatt az 

épület rendszeres látogathatósága 

biztosított 

20 Pályázat alapján 

2. 

A fejlesztés együttműködés 

keretében valósul meg (a pályázó is 

beletartozik) 

20 Együttműködési megállapodás 

alapján 

3. 
A fejlesztéssel érintett épület 

látogathatósága a fejlesztés után 

15 Pályázat alapján 

4. 
A fejlesztés során részleges 

akadálymentesítésére is sor kerül 

10 Pályázat alapján 

5. 

A fejlesztést követően az 

alapfunkciót kiegészítő közösségi 

események megtartása 

20 Pályázat alapján 

6. Település lélekszáma 10 LEADER jogcímrendelet 

7. 

A pályázó vállalja, hogy alkalmazza 

a www.abakonyert.hu honlap 

lehetőségeit tevékenysége 

kommunikációja során 

5 Pályázat alapján 

 

VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 

Lásd a Pontozási szempontokban felsorolt feltételeket! 

 

  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 

Az épület külső felújítása alatt az 

épület rendszeres látogathatósága 

biztosított 

Igen 20 

2. 

Az épület külső felújítása alatt az 

épület rendszeres látogathatósága 

biztosított 

Nem 0 

3. 

A fejlesztés együttműködés 

keretében valósul meg (a pályázó is 

beletartozik) 

Igen 20 

4. 

A fejlesztés együttműködés 

keretében valósul meg (a pályázó is 

beletartozik) 

Nem 0 

5. 

A fejlesztéssel érintett épület 

látogathatósága a fejlesztés után 

 

A hét minden napján látogatható 15 

6. 

A fejlesztéssel érintett épület 

látogathatósága a fejlesztés után 

 

Hetente legalább 5 napon 10 

7. 
A fejlesztéssel érintett épület 

látogathatósága a fejlesztés után 

Kevesebb, mint 5 nap látogatható 5 



 

 

8. 
A fejlesztéssel érintett épület 

látogathatósága a fejlesztés után 

Nem látogatható 0 

9. 
A fejlesztés során részleges 

akadálymentesítésére is sor kerül 

Igen 10 

10. 
A fejlesztés során részleges 

akadálymentesítésére is sor kerül 

Nem 0 

11. 

A fejlesztést követően az 

alapfunkciót kiegészítő közösségi 

események megtartása 

3 vagy több esemény / év 20 

12. 

A fejlesztést követően az 

alapfunkciót kiegészítő közösségi 

események megtartása 

1vagy 2 esemény /év 10 

13. 

A fejlesztést követően az 

alapfunkciót kiegészítő közösségi 

események megtartása 

Nem vállal közösségi eseményt 0 

14. Település lélekszáma 5000 fő alatti 10 

15. Település lélekszáma 5000 fő vagy felette  6 

16. 

A pályázó vállalja, hogy alkalmazza 

a www.abakonyert.hu honlap 

lehetőségeit tevékenysége 

kommunikációja során 

Igen 5 

17. 

A pályázó vállalja, hogy alkalmazza 

a www.abakonyert.hu honlap 

lehetőségeit tevékenysége 

kommunikációja során 

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 

Vállalt LEADER kritériumok igazolásának dokumentumai. 
 


