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I. Fogalom magyarázat 

 

II. Támogatás vehető igénybe:  

Térségi márka, védjegy kialakítására, ennek létrehozására az egész "A BAKONYÉRT" 

HACS területén mely a helyi termékektől a szolgáltatásokig terjed. A védjegyrendszer 

kialakításhoz kötelezően kapcsolódnia kell fórumok és képzések tartásának. Elszámolható 

költségek: Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése, oktatói segédanyagok 

(jegyzet, CD) költség, oktatatók javadalmazása, vállalkozói szerződés, megbízási szerződés, 

munkaszerződés alapján valamennyi járulékával együtt, oktatás ideje alatt biztosított étel-, 

italfogyasztás, marketing stratégia, a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 

beszerzése, marketing kiadások, működési költség. 

 

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 7 912 121 forint. 

 

2) 

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

forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 912 121 

forint. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 000 000 forint. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 7 912 121 forint. 

 

3)  

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: 

● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 0%-a  

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



● Non-profit szervezetek esetében 100 %-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 

Nonprofit szervezet pályázó esetén 2009. január 1-jén székhellyel rendelkezett a HACS 

területén. Cél szerinti tevékenységei között szerepel a vidékfejlesztés. Tagságában a HACS 

területéről mind a közszféra, mind a vállalkozói szféra, mind pedig a civil szféra jelen van. A 

pályázónak a támogatási határozat kézhezvételétől számított egy éven belül vállalnia kell 

képzések, fórumok szervezését valamennyi a LEADER Akciócsoport illetékességi területéhez 

tartozó településen. 

 

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 

Oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség 

Oktatatók javadalmazása, vállalkozói szerződés, megbízási szerződés, munkaszerződés 

alapján valamennyi járulékával együtt 

Oktatás ideje alatt biztosított étel-, italfogyasztás 

Marketing stratégia 

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. 

i) működési költség 

 j) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).  
 

 

 VII. Pontozási szempontok 

 

  Ssz.     Értékelési szempont   

  Maximálisan 

elérhető 

pontszám 

  Ellenőrzés módja   

1. 
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 

2. 

A projekt több szféra 

együttműködése keretében 

valósul meg 

30 Együttműködési megállapodás 

3. 

A projekt megvalósulása során 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon túl 

30 Együttműködési megállapodás 

4. 

A projekt részeként tervezi 

nemzetközi együttműködés 

kialakítását 

15 Pályázó nyilatkozata 

5 
A projekt lezárásaként bemutató 

nyílt nap megrendezését vállalja 

15 Pályázó nyilatkozata 

 

VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 

Lásd a Pontozási szempontokban felsorolt feltételeket! 

 

  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 

Igen 

 

10 

2. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 

területen valósul meg 

Nem 

 

0 

3. 

A projekt több szféra 

együttműködése keretében 

valósul meg 

Igen 

 

30 

4. 

A projekt több szféra 

együttműködése keretében 

valósul meg 

Nem  0 

5. 

A projekt megvalósulása során 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon túl 

5 vagy több 30 

6. 

A projekt megvalósulása során 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon túl 

1 - 4 15 

7. 

A projekt megvalósulása során 

együttműködő partnerek száma a 

kötelezően előírtakon túl 

Csak a kötelezőt teljesíti 0 

8. 

A projekt részeként tervezi 

nemzetközi együttműködés 

kialakítását 

Igen 15 

9. 

A projekt részeként tervezi 

nemzetközi együttműködés 

kialakítását 

Nem 0 

10. A projekt lezárásaként bemutató Igen 15 



nyílt nap megrendezését vállalja 

11. 
A projekt lezárásaként bemutató 

nyílt nap megrendezését vállalja 

Nem 0 

 

 

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 

A vonatkozó LEADER jogcímrendelet előírt kötelezően csatolandó mellékletek. 

Projekt leíró dokumentum, nyilatkozat a tagságság összetételéről. 

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 pályázó a támogatási határozat kézhezvételétől számított egy éven belül nem 

szervezi meg a vállalt képzéseket, fórumokat, akkor 100 000 Ft támogatási összeg 

visszafizetésére kötelezett. 

http://www.abakonyert.hu/

