
 

 

 
 

  Célterület azonosító:   1023336 

  HACS neve:   A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport egyesület 

  Jogcím:   Vállalkozási alapú fejlesztés 

  Célterület megnevezése:   Mikro – kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése 

ÚMVP intézkedés:  411-Versenyképesség 

Vonatkozó HPME kódja 050b02 

Vonatkozó HPME megnevezése Mikro – kis és középvállalkozások létrehozása és fejlesztése 

 

I. Fogalom magyarázat 

 

II. Támogatás vehető igénybe:  

Támogatás vehető igénybe az új, illetve működő mikro – kis és középvállalkozások 

létesítéséhez, fejlesztéséhez. Működéséhez kapcsolódóan építési munkákra, az ingatlanhoz 

kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre, minőség- és 

környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetésére, eszközbeszerzésre, tradicionális 

eszközbeszerzésre, marketing kiadásokra.    

  

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 30 000 000 forint. 

 

2) 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 50 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 999 999 

forint. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 50 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 999 999 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 65 %-a    

● Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a    

● Magánszemély esetében 65 %-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 60 %-a    

● Egyéni vállalkozó esetében 60 %-a    



 

 

● Magánszemély esetében 60 %-a 

 

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek 

Természetes személy pályázó esetén a pályázat benyújtásakor állandó lakhellyel rendelkezzen 

a helyi akciócsoport területén. 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. A 

pályázat keretében az induló vállalkozások is támogathatók. 

 

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.  

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; 

c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:  

ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és 

tanúsíttatása; 

cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és 

tanúsíttatása; 

cc) ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő 

rendszer bevezetése és tanúsíttatása; 

cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő 

minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; 

ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket 

tartalmazó minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; 



 

 

cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási 

rendszer bevezetése és tanúsítása; 

cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő 

irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; 

ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez 

kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és 

tanúsíttatása; 

ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek 

megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; 

cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment 

követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; 

ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása; 

cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági 

előírások teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; 

cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása 

és tanúsíttatása; 

cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és 

tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és 

tanúsíttatása; 

co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer 

bevezetése és tanúsíttatása; 

cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) 

bevezetése és tanúsíttatása; 

cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása; 

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) eszközbeszerzés: 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. 

i)  arculati elemek (ÚMVP és EU logó).  

 

VII. Pontozási szempontok 

  Ssz.     Értékelési szempont   

  Maximálisan 

elérhető 

pontszám 

  Ellenőrzés módja   

1. 

A beruházás hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 

20 311/2007.(XI.17.)Kormány 

rendelet 2. melléklete és a 

240/2006 (XI.30) Kormány 



 

 

rendelet alapján 

2. 

A fejlesztés komplexitása (hány 

féle tevékenységre irányul a 

fejlesztés: eszközbeszerzés, 

marketing tevékenység, 

infrastruktúra-fejlesztés) 

20 Pályázat alapján  

3. 

A pályázó vállalja, hogy "A 

BAKONYÉRT" HACS 

vállalkozásainak 

együttműködését segítő jövőbeni 

programokon részt vesz. 

10 Pályázat nyilatkozata 

4. 

A pályázó vállalja, hogy szoros 

együttműködést épít ki "A 

Bakonyért" Vidékfejlesztési 

Akciócsoport Egyesülettel, annak 

marketing anyagait megjeleníti a 

rendezvényein, honlapján, és 

saját marketing anyagait is az 

egyesület rendelkezésére bocsátja 

5 Együttműködési megállapodás 

alapján 

5. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírton felül 

25 Együttműködési megállapodás 

alapján 

6. 

Munkahelyteremtés, 

munkahelymegtartás (beleértve 

önfoglalkoztatás is) 

20 Pályázat alapján 

 

 

VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 

Lásd a Pontozási szempontokban felsorolt feltételeket! 

 

  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 
A beruházás hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 

Igen 20 

2. 
A beruházás hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 

Nem 10 

3. 

A fejlesztés komplexitása (hány 

féle tevékenységre irányul a 

fejlesztés: eszközbeszerzés, 

marketing tevékenység, 

infrastruktúra-fejlesztés) 

3-féle tevékenységre 20 

4. 

A fejlesztés komplexitása (hány 

féle tevékenységre irányul a 

fejlesztés: eszközbeszerzés, 

marketing tevékenység, 

infrastruktúra-fejlesztés) 

2-féle tevékenységre 15 



 

 

5. 

A fejlesztés komplexitása (hány 

féle tevékenységre irányul a 

fejlesztés: eszközbeszerzés, 

marketing tevékenység, 

infrastruktúra-fejlesztés) 

1 tevékenységre 10 

6. 

A pályázó vállalja, hogy "A 

BAKONYÉRT" HACS 

vállalkozásainak 

együttműködését segítő jövőbeni 

programokon részt vesz. 

Vállalja 10 

7. 

A pályázó vállalja, hogy "A 

BAKONYÉRT" HACS 

vállalkozásainak 

együttműködését segítő jövőbeni 

programokon részt vesz. 

Nem vállalja 0 

8. 

A pályázó vállalja, hogy szoros 

együttműködést épít ki "A 

Bakonyért" Vidékfejlesztési 

Akciócsoport Egyesülettel, 

annak marketing anyagait 

megjeleníti a rendezvényein, 

honlapján, és saját marketing 

anyagait is az egyesület 

rendelkezésére bocsátja 

Igen 5 

9. 

A pályázó vállalja, hogy szoros 

együttműködést épít ki "A 

Bakonyért" Vidékfejlesztési 

Akciócsoport Egyesülettel, 

annak marketing anyagait 

megjeleníti a rendezvényein, 

honlapján, és saját marketing 

anyagait is az egyesület 

rendelkezésére bocsátja 

Nem 0 

10. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírton felül 

2 vagy több 25 

11. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírton felül 

1 15 

12. 

A fejlesztés során a pályázóval 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírton felül 

Csak a kötelezőt teljesíti 0 

13. 

Munkahelyteremtés, 

munkahelymegtartás (beleértve 

önfoglalkoztatás is) 

2 vagy több új 

munkahelyteremtés 

20 

14. Munkahelyteremtés, 1 új munkahelyet teremt 15 



 

 

munkahelymegtartás (beleértve 

önfoglalkoztatás is) 

15. 

Munkahelyteremtés, 

munkahelymegtartás (beleértve 

önfoglalkoztatás is) 

Munkahelymegtartás 10 

 

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.). A formanyomtatványok letölthetők a "A Bakonyért " Vidékfejlesztési 

Akciócsoport Egyesület honlapjáról (www.abakonyert.hu). 

 

X. Jogkövetkezmény 

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/

