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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.  

Elszámolható kiadások: fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak, sátrak, szabadtéri 

bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei, eszköz-, 

terembérlet, és helyszínbérlés költségei, étel -, italfogyasztás, vagy ezek előállításához 

szükséges alapanyagok, anyagköltség, alapanyag 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 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 

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 amelyek 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. 

 

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 

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

telepítési költségei 

aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak; 

ah) étel -, italfogyasztás; vagy ezek előállításához szükséges alapanyagok 

ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei; 

ai) anyagköltség, alapanyag költség 

 

VII. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. 

A rendezvény részletes forgatókönyve költségvetéssel. 

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. A formanyomtatványok letölthetők a "A Bakonyért " Vidékfejlesztési Akciócsoport 

Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu). 

 

VIII. 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/

