
Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása felhívás módosítások: 

 

Hol változott: Mi változott: Mire változott: 

4.4.2. Kiválasztási 

kritériumok 3. Tartalmi 

értékelési szempontok: 

1. Pénzügyi szempontok 

vizsgálata: 

A pályázatban szereplő költségek, valamint 

rendezvény/képzés/h tevékenységei 

részletesen bemutatásra kerültek, azok 

szakmailag alátámasztottak és szükségesek a 

célok eléréséhez 

A pályázatban szereplő költségek, valamint 

rendezvény/képzés/hálózat tevékenységei 

részletesen bemutatásra kerültek, azok 

szakmailag alátámasztottak és szükségesek a 

célok eléréséhez 

4.4.2. Kiválasztási 

kritériumok3. Tartalmi 

értékelési szempontok: 

4. Esélyegyenlőségi 

szempontok 

Az esélyegyenlőségi szempontok közül legalább 

3 teljesítését vállalja, annak módját a 

projektadatlapon bemutatja. 

Az esélyegyenlőségi szempontok közül legalább 

3 teljesítését vállalja, annak módját a 

pályázatban bemutatja. 

4.4.2. Kiválasztási 

kritériumok 3. Tartalmi 

értékelési szempontok: 

7. Aktív Egyesületi 

tagsági tevékenység 

A kedvezményezett vállalja, hogy 2019 

december 31-ig részt vesz legalább 1 

alkalommal az "A BAKONYÉRT" Egyesület által 

szervezett fórumon és fenntartja rendes vagy 

hálózati tagságát. 

A kedvezményezett vállalja, hogy 2020 

december 31-ig részt vesz legalább 1 

alkalommal az "A BAKONYÉRT" Egyesület által 

szervezett fórumon és fenntartja rendes vagy 

hálózati tagságát. 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség 

és környezetvédelmi 

szempontok 

érvényesítésével 

kapcsolatos elvárások 

A környezetvédelmi szempontok közül az 

alábbiakból a projekt zárásáig legalább 1 

választása, projektközpontú bemutatása 

szükséges: 

1. a projekt a környezeti állapot javítását, 

szebbé tételét is célozza vagy elősegíti 

2. a megvalósítás során energiatakarékos 

eszközök beszerzése valósul meg 

3. a megvalósítás során energiatakarékossági 

jellegű beruházási rész is megvalósul 

4. a megvalósítás során bemutatásra kerülnek 

olyan eszközök, beruházások, projektek, 

amelyekkel különböző energiatakarékossági, - 

hatékonysági, környezetvédelmi témákra hívják 

fel a figyelmet 

5. a megvalósítás során a vidéki életmód 

előnyeinek kihangsúlyozása, népszerűsítése is 

megvalósul 

A környezetvédelmi szempontok közül az 

alábbiakból a projekt zárásáig legalább 1 

választása, projektközpontú bemutatása 

szükséges:                        

1. a projekt a környezeti állapot javítását, szebbé 

tételét is célozza vagy elősegíti 

2. a projekt a helyszín környezeti állapát megőrzi 

3. a pályázó a program megvalósítás során 

keletkezett hulladékot eltávolítja 

4. a megvalósítás során energiatakarékos 

eszközök beszerzése vagy használata valósul 

meg 

5. a megvalósítás során bemutatásra kerülnek 

olyan eszközök, beruházások, projektek, 

amelyekkel különböző energiatakarékossági, -

hatékonysági, környezetvédelmi témákra hívják 

fel a figyelmet 

6. a megvalósítás során a vidéki életmód 

előnyeinek kihangsúlyozása, népszerűsítése is 

megvalósul 



3.4.1.2. Esélyegyenlőség 

és környezetvédelmi 

szempontok 

érvényesítésével 

kapcsolatos elvárások 

Az esélyegyenlőségi szempontok közül az 

alábbiakból legkésőbb a projekt zárásáig 

legalább 1 választása, projektközpontú 

bemutatása szükséges: 

1. nők esélyegyenlőségének javítása 

2. romák esélyegyenlőségének javítása 

3. fogyatékkal élők esélyegyenlőségének 

javítása 

4. 30 év alatti, a HFS-sel érintett településeken 

élő fiatalok foglalkoztatása, letelepedésük 

elősegítése, esélyegyenlőségük javítása 

5. 50 év feletti, a HFS-sel érintett településeken 

élők foglalkoztatása 

6. más, a projekt szempontjából releváns, de 

egyértelműen esélyegyenlőségi szempontként 

tekinthető tevékenység valósul meg, amelyet az 

ügyfél a támogatási kérelemben konkrétan 

értelmezhető módon, magyarázattal együtt 

nevesít. 

Az esélyegyenlőségi szempontok közül az 

alábbiakból legkésőbb a projekt zárásáig 

legalább 1 választása, projektközpontú 

bemutatása szükséges:                                                          

1. nők esélyegyenlőségének javítása 

2. mindenki számára látogatható a program 

3. a program szervezésébe és lebonyolításába 

minden helyi lakos, civil szervezet szabadon 

csatlakozhat önkéntes munka keretében 

4. fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítása                                                                                  

5. 30 év alatti, a HFS-sel érintett településeken 

élő fiatalok foglalkoztatása, letelepedésük 

elősegítése, esélyegyenlőségük javítása 

6. más, a projekt szempontjából releváns, de 

egyértelműen esélyegyenlőségi szempontként 

tekinthető tevékenység valósul meg, amelyet az 

ügyfél a támogatási kérelemben konkrétan 

értelmezhető módon, magyarázattal együtt 

nevesít. 

  


