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Vonatkozó HPME megnevezése Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása 

 

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.  

Elszámolható: rendezvény költségei, marketing tevékenység, infrastruktúra-fejlesztés, 

eszközbeszerzés, takarítás valamint a rendezvény szervezés költsége. 

 

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 16 000 000 forint. 

 

2) 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 260 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 000 

forint. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 260 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 2 000 000 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 

Nem önkormányzat ügyfél esetén szükséges a helyi önkormányzat támogató nyilatkozata 

minden rendezvény megvalósításához. 

Nem támogathatók olyan sport rendezvények, amelyek a természeti környezet károsításával 

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

együttműködés keretében kell megvalósulnia (legalább egy együttműködési megállapodás 

szükséges). A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása 

esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes 

konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. Marketing tevékenység önállóan nem 

támogatható. 

 

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 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

a) rendezvény költségei:  

aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; 

ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési 

költségei; 

ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 

ad) helyi termékek bemutatójának költségei (hostessek költsége, alapanyag); 

ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség; 

af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége; 

ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;  

ah) étel -, italfogyasztás; 

ai) anyagköltség, alapanyag költség.  

b) marketing tevékenység:  

ba) meghívók, hirdetések költségei; 

bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei (adatgyűjtés 

költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei; terjesztés költségei; 

nyomdai költségek; fotó és grafikai költségek;) 

bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei; 

bd) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei); 

be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése); 

bf) weboldal elkészítésének költségei. 

c) infrastruktúra-fejlesztés:  

ca) tereprendezés; 

cb) elektromos hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és 

egyéb berendezések kiépítése; 

d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz;  

e) takarítás  

f)  a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;  



h) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).  

 VII. Pontozási szempontok 

 

  Ssz.     Értékelési szempont   

  Maximálisan 

elérhető 

pontszám 

  Ellenőrzés módja   

1. 

A rendezvény térségen kívüli 

hazai és/vagy nemzetközi 

érdeklődésre is számot tart 

25 Pályázat és részletes 

forgatókönyv alapján 

2. 
A rendezvény hagyománya 20 Pályázat és részletes 

forgatókönyv alapján 

3. 

A fejlesztés több korosztály 

(gyermek, ifjúsági, felnőtt, 

nyugdíjas) számára is biztosítja a 

szabadidő hasznos eltöltését 

20 Pályázat alapján 

4. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon felül 

25 Együttműködési megállapodás 

5 

A fejlesztés hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 

10 311/2007.(XI.17.) Kormány 

rendelet 2. melléklete és a 

240/2006 (XI.30) Kormány 

rendelet alapján 

 

VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 

Lásd a Pontozási szempontokban felsorolt feltételeket! 

 

  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 

A rendezvény térségen kívüli 

hazai és/vagy nemzetközi 

érdeklődésre is számot tart 

Igen 

 

25 

2. 

A rendezvény térségen kívüli 

hazai és/vagy nemzetközi 

érdeklődésre is számot tart 

Nem 

 

0 

3. 
A rendezvény hagyománya 2 vagy több alkalommal 

megrendezett 

20 

4. A rendezvény hagyománya 1 alkalommal már megrendezte 15 

5. A rendezvény hagyománya Új rendezvény 10 

6. 

A fejlesztés több korosztály 

(gyermek, ifjúsági, felnőtt, 

nyugdíjas) számára is biztosítja a 

szabadidő hasznos eltöltését 

Igen 20 

7. 
A fejlesztés több korosztály 

(gyermek, ifjúsági, felnőtt, 

Nem 10 



nyugdíjas) számára is biztosítja a 

szabadidő hasznos eltöltését 

8. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon felül 

2 vagy több 25 

9. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon felül 

1  20 

10. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon felül 

Csak a kötelezőt teljesíti 0 

11. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 

Igen 10 

12. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 

Nem 0 

 

 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. 

Projekt leíró dokumentum, A rendezvény részletes forgatókönyve. Együttműködési 

megállapodás, Pályázó nyilatkozata, melyben vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással 

való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen 

vagy képzésen. Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a konzultáción, 

rendezvényen vagy képzésen való részvételt igazoló dokumentumokat (A HACS által kiadott 

igazolás.). Nonprofit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat egyszerű 

másolata.  

Rendezvényszervező által adott árajánlat esetén az elszámolható kiadásoknak megfelelő 

bontású árajánlat benyújtása szükséges. A formanyomtatványok letölthetők a "A Bakonyért " 

Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu). 

 

X. Jogkövetkezmények 

Amennyiben a nyertes pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 

alkalommal nem vesz részt a HVS megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő 

személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen, akkor a támogatási összeg 10%-ának 

visszafizetésére kötelezett. 

http://www.abakonyert.hu/

