
 

 

 
 

  Célterület azonosító:   1023329 

  HACS neve:   A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület 

  Jogcím:   Közösségi célú fejlesztés 

  Célterület megnevezése:   Lókút faluközpont-belső terek felújítása 

UMVP intézkedés: 413-Életminőség/diverzifikáció 

Vonatkozó HPME kódja 050a03 

Vonatkozó HPME 

megnevezése 
Lókút faluközpont-belső terek felújítása 

 

I. Fogalom magyarázat 

 

II. Támogatás vehető igénybe:  

Támogatásban részesül a Lókúti Római Katolikus Templom belső felújítása. 

Támogatható tevékenységek: a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák, 

ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, 

tradicionális eszközbeszerzés, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 

beszerzése, valamint kapcsolódó marketing kiadások. 

 

III. Támogatás mértéke 

 

1) Keretösszeg a hátrányos helyzetű résznél 4 916 380 Ft. 

 

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű  

területen 4 916 380  forint, egyéb területen 0 forint. 

 

2)  

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 100 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 4 916 380 

forint. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 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 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 0 %-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 

A templom látogathatósága heti 2 napon biztosított. Legalább egy együttműködési 

megállapodás a másik szféra együttműködésével. ( A kivitelező nem lehet együttműködő 

partner.). 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 

Lókút 

 

VI. Elszámolható kiadások 

 Speciális kiadás: - 

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. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon felül 

25 Együttműködési megállapodás 

alapján 

2. 

A felújítással érintett épület 

látogathatósága a felújítás után a 

kötelezően előírtakon túl 

20 Pályázat alapján 

3. 

A fejlesztés komplexitása (hány 

féle tevékenységre irányul a 

fejlesztés: eszközbeszerzés, 

marketing tevékenység, 

infrastruktúra-fejlesztés) 

20 Pályázat alapján 

4. 
A felújítás kulturális érték 

megőrzésével jár 

25 Pályázat alapján 

5. 

A fejlesztés során 

akadálymentesítésre vagy 

részleges akadálymentesítésre is 

sor kerül 

10 Pályázat, tervdokumentáció 

alapján 

 

VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 

Lásd a Pontozási szempontokban felsorolt feltételeket! 

 

  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon felül 

2 vagy több 25 

2. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon felül 

1 20 

3. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon felül 

Csak a kötelezőt teljesíti 0 

4. 

A felújítással érintett épület 

látogathatósága a felújítás után a 

kötelezően előírtakon túl 

Hetente 4 nap 20 

5. A felújítással érintett épület Hetente 3 nap 15 



 

 

látogathatósága a felújítás után a 

kötelezően előírtakon túl 

6. 

A felújítással érintett épület 

látogathatósága a felújítás után a 

kötelezően előírtakon túl 

Csak a kötelezőt teljesíti 0 

7. 

A fejlesztés komplexitása (hány 

féle tevékenységre irányul a 

fejlesztés: eszközbeszerzés, 

marketing tevékenység, 

infrastruktúra-fejlesztés) 

3-féle tevékenységre 20 

8. 

A fejlesztés komplexitása (hány 

féle tevékenységre irányul a 

fejlesztés: eszközbeszerzés, 

marketing tevékenység, 

infrastruktúra-fejlesztés) 

2-féle tevékenységre 15 

9. 

A fejlesztés komplexitása (hány 

féle tevékenységre irányul a 

fejlesztés: eszközbeszerzés, 

marketing tevékenység, 

infrastruktúra-fejlesztés) 

1-féle tevékenységre 10 

10. 
A felújítás kulturális érték 

megőrzésével jár 

Igen 25 

11. 
A felújítás kulturális érték 

megőrzésével jár 

Nem 0 

12. 

A fejlesztés során 

akadálymentesítésre vagy 

részleges akadálymentesítésre is 

sor kerül 

Fejlesztés során alakítja ki 10 

13. 

A fejlesztés során 

akadálymentesítésre vagy 

részleges akadálymentesítésre is 

sor kerül 

Már akadálymentesített vagy 

részlegesen akadálymentesített 

épületben fejleszt 

7 

14. 

A fejlesztés során 

akadálymentesítésre vagy 

részleges akadálymentesítésre is 

sor kerül 

Nem tartalmaz 

akadálymentesítést vagy 

részleges akadálymentesítést 

0 

 

 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 

 

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek, Projekt leíró 

dokumentum,  

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). 

 

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/

