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Kiírások összefoglalása
Intézkedés címe Elnyerhető összeg

Támogatási 

intenzitás
Intézkedés forráskerete Pályázók köre

Tervezett értékelési 

szakaszok

Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati 

tevékenységek támogatása

500 000 –

1 000 000 Ft

75-85% 40.000.000 Ft Vállalkozók (csak hálózati tevékenységre)

Önkormányzatok,civil szervezetek, egyház

2018.01.31

2018.05.31

2018.12.31

2019.05.31

2019.12.31

Bakonyi települések megújítása, közösségi 

élettér és szolgáltatások fejlesztése

3 000 000 Ft 75-85% 51.000.000 Ft Önkormányzatok

Egyház és civil szervezet ( csak temető ravatalozó 

felújításra)

2018.02.28

2018.12.31

2019.05.31

2019.12.31

Bakonyi mikrovállalkozások fejlesztése 3 000 000 Ft 50-55 % 81.000.000 Ft Mikrovállalkozások 2018.04.30

2018.12.31

2019.05.31

2019.12.31

Bakonyi helyi termék előállítása, fejlesztése a 

Vidék Minősége program jegyében

3 000 000 Ft 50-55 % 81.000.000 Ft VM Bakonyi Helyi Márka minősítéssel 

rendelkező hálózati tagjaink

2018.06.15

2018.12.31

2019.05.31

2019.12.31

Bakonyi aktív turisztikai szolgáltatás fejlesztések 3 000 000 Ft 50-55 %

75-85%

107. 922.852 Ft (de ebben a 

keretben van kb 32m Ft a 

következő pályázatra

Vállalkozók,

Önkormányzat

Egyház, civil szervezet, adószámmal rendelkező 

magánszemély

2018.09.15

2018.12.31

Bakonyi nonprofit szervezetek fejlesztése 500 000 Ft 75-85% 25.000.000 Ft Civil szervezetek 2018.11.15

2019.05.31

2019.12.31

Összesen 385.922.852 Ft



1. Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati 

tevékenységek támogatása
• Keret: 40 millió Ft, támogatott projektek száma: kb. 50-100 db

• VN Támogatás 1 rendezvénynél min. 200 e Ft - max. 500 e Ft, rendezvénysorozatnál min. 200 e Ft - max. 1000 e Ft, hálózat éves 

működtetésénél min. 200 e Ft - max 1000 e Ft/év.

• Intenzitás: 75-85% - az önerő nyilatkozattal igazolandó

• Tevékenységek:kulturális, ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport,művészeti, nemzetiségi, egészségmegőrző, 

környezetvédelmi, köz- és közlekedésbiztonsági vagy helyi termékeket népszerűsítő célok valamelyikét szolgáló rendezvény, 

rendezvénysorozat, tábor, képzés, műhelymunka, hálózati tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés,  marketing, 

rendezvényszervezés, catering, képzés, egyéb szakértői szolgáltatás

• Pályázók: Működő mikrovállalkozás, szociális szövetkezet (csak hálózat működtetésre), önkormányzat és társulása, egyház, nonprofit 

szervezet

• Beadás: 2018. 01.02.-2019.12.31. között

• Értékelési határnapok: 2018.01.31. 2018. 05.31., 2018.12.31., 2019.05.31., 2019.12.31.



2. Bakonyi települések megújítása, közösségi 

élettér és szolgáltatások fejlesztése

• Keret: 51 millió Ft, támogatott projektek száma: kb. 17-25 db

• VN Támogatás min. 200 e Ft - max. 3 millió Ft

• Intenzitás: 75-85% - az önerő nyilatkozattal igazolandó

• Tevékenységek: eszközbeszerzés, építés, felújítás (többfunkciós, közösségi célú, ifjúsági, szabadidős, sportlétesítmények, 

erdei tornapályák, rendezvények, közparkok, buszmegállók,  temető, ravatalozó ház, használati-és látvány térelemek, 

zöldfelületek kialakítása, építése (felújítás, bővítés, új építés, külső és belső rekonstrukció, energetikai fejlesztés)

• Pályázók: önkormányzat és társulása, nonprofit szervezet és egyház (kizárólag temető, ravatalozó fejlesztésre)

• 1 település 1 pályázatot adhat be!

• Beadás: 2018. 01.02.-2019.12.31. között

• Értékelési határnapok: 2018. 02.28., 2018.12.31., 2019.05.31., 2019.12.31.



3. Bakonyi mikrovállalkozások fejlesztése

• Keret: 81 millió Ft, támogatott projektek száma: kb. 27-40 db

• VN Támogatás min. 200 e Ft - max. 3 millió Ft

• Intenzitás: 50-55% - az önerő nyilatkozattal igazolandó

• Tevékenységek: eszközbeszerzés, marketing, egyéni és közös termékfejlesztés

• Pályázók: Működő mikrovállalkozás, szociális szövetkezet

• Beadás: 2018. 01.02.-2019.12.31. között

• Értékelési határnapok: 2018. 04.30., 2018.12.31., 2019.05.31., 2019.12.31.



4. Bakonyi Helyi termék előállítása, fejlesztése a 

Vidék Minősége program jegyében

• Keret: 81 millió Ft, támogatott projektek száma:  kb. 27-40 db

• VN Támogatás min. 200 e Ft -max. 3 millió Ft

• Intenzitás: 50-55% - az önerő nyilatkozattal igazolandó

• Tevékenységek: eszközbeszerzés, építés, VM értékesítő pontok kialakítása, fejlesztése, marketing, 
programok (tanulmányút, rendezvény) bonyolítása

• Pályázók: Már minősítéssel rendelkező adószámos magánszemély, őstermelő, mikrovállalkozás, 
szociális szövetkezet, önkormányzat és társulása, egyház, nonprofit szervezet

• Beadás: 2018. 01.02.-2019.12.31. között

• Értékelési határnapok: 2018. 06.15., 2018.12.31., 2019.05.31., 2019.12.31.



5. Bakonyi aktív turisztikai szolgáltatás 

fejlesztése

• Keret: 107.922.852 Ft, de ebből kb. 32 millió Ft a következő turisztikai pályázat kerete, jelenleg 
kb. 75,9 millió Ft került szétosztásra, a támogatott projektek száma kb 25-30 

• VN Támogatás min. 200 e Ft -max. 3 millió Ft

• Intenzitás: 50-55% jövedelemtermelő beruházás esetén és 75-85% nem jövedelem termelő 
beruházás esetén- az önerő nyilatkozattal igazolandó

• Tevékenységek: turisztikai infrastruktúra fejlesztése – gyalogos, lovas, kerékpáros túraútvonalak, 
a hozzájuk kapcsolódó használati térelemek kialakítására, fejlesztésére, kerékpáros versenypálya 
kialakítására, fejlesztésére, sátorhely kialakításra, meglévő, illetve új tanösvény és a hozzá 
kapcsolódó parkolóhely, illemhely kialakítására, fejlesztésére, horgász, vadász, gasztro és falusi 
turisztikai fejlesztésekre, működő szálláshely korszerűsítésére és szolgáltatás fejlesztésére. 



5. Bakonyi aktív turisztikai szolgáltatás 

fejlesztése

• Pályázók: adószámos magánszemély, mikrovállalkozás, szociális szövetkezet, 

önkormányzat és társulása, egyház, nonprofit szervezet

• Beadás: 2018. 01.02.-2018.12.31. között  !!

• Értékelési határnapok: 2018. 09.14., 2018.12.31.



6. Bakonyi nonprofit szervezet fejlesztése

• Keret: 25 millió Ft, támogatott projektek száma: kb. 30-60 db

• VN Támogatás min. 200 e Ft - max. 500 e Ft

• Intenzitás: 75-85% - az önerő nyilatkozattal igazolandó

• Tevékenységek: eszközbeszerzés,  marketing, szolgáltatás vásárlás( felmérések, kutatások 
készíttetése)

• Pályázók: nonprofit szervezet

• Beadás: 2018. 01.02.-2019.12.31. között

• Értékelési határnapok: 2018. 11.15., 2019.05.31., 2019.12.31.



Értékelési határidők, beadások ütemezése

• Minden pályázat benyújtása 2018-ban kezdődik és folyamatos lesz, értékelési 

határnapokkal tudjuk a feladatokat ütemezni több pályázat esetén

• Teljes fejlesztési keret 110%-át tudjuk lekötni maximum, tehát várhatóan lesznek 

forráshiány miatt elutasított pályázatok

• Települési 20%-os korlát sajnos nem került feloldásra, amennyiben a teljes keret 20%-a 

igénybevételre kerül 1 település által, a később ugyanarról a településről pályázókat 

elutasítjuk a VP eljárásrendje, valamint a 272/2014. Kormányrendelet alapján tekintet 

nélkül a pályázat tartalmára (Zirc esetében  valós kockázat)



Általános szakmai elvárások

• Ügyfél azonosítóval rendelkező ügyfelek tudnak pályázni ügyfélkapunk keresztül, ellenőrizzük le, hogy be tudunk-e lépni a 
felületre!

• Határidőben benyújtásra kerülő kérelmek, megfelelő csatolandó dokumentumokkal felszerelve

• Minden kérdést megválaszolni, helyzetbemutatás- fejlesztés szükségességének megindoklása- várható eredmények 
prognosztizálása- fenntarthatóság

• Árajánlatok 3 db kell, nem össszeférhetetlen ajánlatok kellenek, mintát használjuk, ellenőrizzük az ajánlatadó jogosultságát a 
nav.hu-n

• Nem elszámolható költség: ingatlan vásárlás, gépjárművek, használt eszközök, élő állat vásárlás, tanulmány készítés

• Pontozási szempontokra reflektálás a pályázatban, alátámasztandó dokumentumok csatolása

• Nem megkezdett beruházásokkal lehet pályázni, esetenként szemlével ellenőrizzük

• Önerő megléte és igazolása szükséges

• Egyesületi vagy hálózati tagságot igazolni kell a pályázat beadásakor- igazolást adunk ki a tagdíj rendezése után



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Hutvágnerné Kasper Judit 

Munkaszervezet vezető

• Kérdések vannak-e?

Zirc 

Vak B. u. 1



További kérdéseiket várjuk:

• abakonyert@gmail.com vagy judit.kasper@gmail.com email címeken, 88/415-791-es 

telefonszámon, 20/310-2748-as telefonszámon,  illetve személyesen (előzetes 

bejelentkezés alapján) Zircen a Vak Bottyán u. 1. szám alatti irodánkban. 

• Ügyfélfogadás: Hétfő – csütörtök 8.30-15 óra között, kérnénk szépen a telefonokat és a 

személyes konzultációt ebben az időszakban bonyolítani annak érdekében, hogy a többi 

feladatunkat is el tudjuk látni. 

mailto:abakonyert@gmail.com
mailto:judit.kasper@gmail.com

