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Monitoring adatszolgáltatás

Felhívjuk figyelmüket, hogy megjelent a 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő
monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.
Ügyfeleinket érintő kötelező monitoring adatszolgáltatás teljesítése a következő jogcímek esetében
szükséges (a közlemény 1-3. oldalán kerültek felsorolásra a monitoring adatszolgáltatással érintett egyéb
jogcímek és a kitöltési útmutató alapján is tájékozódni lehet az érintett jogcímek adatszolgáltatási
kötelezettségéről):








Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (VI. 28.) VM
rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet keretében
igénybe vett támogatások,
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet, valamint az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások,
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet és az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER
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Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások.
A korábbi évektől eltérően az idei évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2009-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet keretében, a 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet keretében,
valamint a 2013-tól nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet
keretében igénybe vett támogatások esetében is szükséges monitoring adatszolgáltatás benyújtása.
Ezen
jogcímek
esetében
PROGRAM
MONITORING
ADATSZOLGÁLTATÁSI
KÖTELEZETTSÉG VAN!
Kérjük, szíveskedjenek az MVH oldaláról (www.mvh.gov.hu) elérhető „e-monitoring – elektronikus
ügyintézés” fülre kattintva, ügyfélkapun keresztül belépni a felületre. Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) jogcímet, majd az EMVA - HOP Monitoring 2013 elektronikus felület
indítása menüpontra szükséges kattintani.
Ezt követően a megjelenő felületen az alábbi tevékenységeket indíthatja el:
 új monitoring adatlap kitöltése,
 megkezdett (mentett, de még be nem adott) monitoring adatlap kitöltésének folytatása,
 már beadott monitoring adatlap módosítása benyújtási időszakon belül.
Az alábbi linkre kattintva érhetőek el a szükséges dokumentumok (a 27/2014. (II. 17.) számú MVH
Közlemény, a segédlet az elektronikus felület használatához, a kitöltési útmutató, oktató videó az
elektronikus felület használatáról, valamint nyilatkozat meghatalmazás esetén)
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk272014
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a monitoring adatszolgáltatással egyidejű kiegészítő monitoring
adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül teljesíthető. Ügyfélkapus
jogosultsággal kizárólag természetes személy rendelkezhet, ennek értelmében nem természetes személy
esetében nevében csak elsődleges képviselő, meghatalmazással rendelkező természetes személy, vagy
technikai közreműködő járhat el.
A 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás határideje: 2014. évben február 17. és március
19. között teljesíthető.
A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal ügyintézőjének tájékoztatása szerint március közepén
szerver frissítést terveznek, így kérik, hogy a monitoring adatszolgáltatást mielőbb készítsék el!

2014-20-as tervezési ciklusra történő felkészülés

Az EMVA Irányító Hatósága 2014. 02.06-án megjelentette az 5/2014.(II.6.)
Közleményét, melyben a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő
felkészülésről, valamint a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési
terület (HFS tervezési terület) előzetes elismeréséről ad iránymutatást.
Cél a 2014-2020 közötti programozási időszakra való felkészülés, valamint az
ehhez kapcsolódó felkészítő támogatás igénylése a Helyi Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HFS)
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megalkotására. A HFS tervezési terület előzetes elismerése alapján a résztvevő szervezetek a 2014-2020
közötti programozási időszakra való felkészítő, valamint a HFS megírására vonatkozó képzésben vesznek
részt (április-július között összesen kb 30 napos modulokon), amely végeztével megkezdhetik a HFS
kidolgozását (április-október között kell elkészíteni).
2015. év végéig az újonnan megalakuló, valamint a 2007-2013-as programozási időszakban
tevékenykedő Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: HACS) párhuzamosan fognak működni, mivel
egyszerre kell lezárni a 2007-2013 közötti időszak programját és elindítani a 2014-2020-as programot. A
2007-2013 közötti programozási időszakra létrejött HACS-ok a programozási időszak végéig, változatlan
formában végzik feladatukat.
A 2014-2020-as időszakra történő felkészülés érdekében megalakuló szervezetek HACS-ként történő
elismerése 2015. elejére várható. A felkészülő szervezetek lehetnek a jelenlegi HACS-ok változatlan
formában, vagy megváltozott földrajzi illetékesség mellett (a mi esetünkben ez a jellemző), és lehetnek
teljesen új szervezetek.
Mivel az IH közlemény fő rendező elvként a megyehatárhoz való igazodást írja elő, ezért
Egyesületünk Fejér megyéhez tartozó 8 települése 2015-től kiválik, és új csoportot alakítva (más
Észak Fejér megyei településekkel) folytatja majd munkáját.
Mivel a február 6-án megtartott egyeztetésünkön
jelenlévő

Veszprém

megyei

önkormányzataink

kimondták, hogy a következő ciklusban is együtt
kívánnak dolgozni, ezt a szándékot fogják közgyűlési
határozatban

megerősíteni

a

március

3-i

közgyűlésünkön és a kapcsolódó dokumentumokkal
együtt az IH felé eljuttatni annak érdekében, hogy a
HACS elismerést ismét megkapjuk. Az aktualitásokról
folyamatosan tájékoztatunk Mindenkit!

Közgyűlés

Egyesületünk 2014. március 3-án hétfőn az Egyesület székhelyén (Zirc, Petőfi S. u. 4. ) Közgyűlést tart!
A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI:
1.) Tagfelvétel
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök
2.) 2014-20-as időszakhoz kapcsolódó döntések
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök
3.) Helyi Márka projekthez kapcsolódó döntések
Előadó: Bajkai János Ferenc Elnök
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TEKINTETTEL ARRA, HOGY A 2. NAPIRENDBEN A KÖVETKEZŐ CIKLUSBAN TÖRTÉNŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZAVAZUNK, VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZATI ÉS LEHETŐSÉG
SZERINT MINÉL TÖBB CIVIL ÉS VÁLLALKOZÓ TAGUNK MEGJELENÉSÉRE SZÁMÍTUNK!
Amennyiben valamely Tagunk nem tud személyesen részt venni a Közgyűlésen, kérjük, hogy
gondoskodjon maga helyett szavazásra feljogosított képviselőről! Kérjük, hogy a meghatalmazott
képviselő hozza magával a cégszerűen kitöltött formanyomtatványt!

Nyertes fórum Zircen

Egyesületünk nyertes fórumot szervezett a LEADER
pályázatok lebonyolításával kapcsolatosan Zircen, a
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Stúdió KB Zirc, Alkotmány utcai épületében.
A fórumon 86 nyertesünk vette át oklevelét, majd a
munkaszervezet kollégái részletesen ismertették a
projektek
megvalósításához
kapcsolódó
jogszabályokat,
elszámolási
határidőket
és
tudnivalókat, valamint a fenntartással kapcsolatos
kötelezettségeket. Ugyancsak itt kapták meg a
projektgazdák a kifizetési kérelmek benyújtásához
szükséges igazolást is.
A szakmai fórum eredményes volt, rengeteg gyakorlati kérdés került megvitatásra és a nyertesek
egymással is megismerkedtek. Ezúton is köszönjük az aktív részvételt!

ELARD tanácsülés Brüsszelben

A vidékfejlesztési akciócsoportok európai szövetsége
január 27-én tartotta soron következő tanácsülését. AZ
ELARD 23 tagországból több, mint 702 akciócsoport
képviseletét látja el és közvetlen kapcsolata van az
Európai Bizottsággal (a vidékfejlesztési döntések előtt
az ő véleményét kérik ki először). Hazai képviseletét az
MNVH LEADER Szakosztálya által kiválasztott
képviselők látják el. A tanácsülést az új cseh elnök,
Radim Srsen nyitotta be, aki ismertette a vezetési
elképzeléseit:


multifund CLLD megközelítés népszerűsítése
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Egyesíteni a LEADER megközelítést Európa szerte, egységesíteni az akciócsoportok
minőségét és folyamatait, lefedni a jelenlegi fehér területeket
Hálózati tevékenységet folytatni és együttműködni más vidéki szervezetekkel
ELARD önmaga is pályázzon EU-s forrásokra, önfinanszírozás, a szervezet
professzionalizálása
LEADER módszer kiterjesztése, a LEADER, mint eszköz használata az előcsatlakozási
politikában, a szomszédos országok politikájában és a fejlesztési támogatásoknál
Fiatalok és a LEADER (egyetemi programok, staff exchange program)
Helyi gazdaságok fejlesztése (helyi termékek fejlesztése, ez minden országban jelen van és
nagyon fontos erősíteni)

Majd minden résztvevő tagállam beszámolt az új
tervezési
időszakkal
kapcsolatos
aktualitásokról,problémákról. Sajnos majdnem az
összes felszólaló tagállamnál elmondható (kivétel
Csehország és Finnország), hogy a korábbi ciklushoz
képest visszalépések történnek a programban:
kevesebb forrás a vidékfejlesztésre és különösen a
LEADER-re,
erősebb
centralizáció,
nagy
bizonytalanság a jövőt illetően, nem vonják be
kellőképpen az akciócsoportokat a tervezésbe és
néhány országban az eddigi lefedettséget is
csökkentik. A többalapú finanszírozást nem támogatja a többi alap (ESZA, ERFA) és ez nem kedvez
a többalapú, komplex projekteknek.
Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem sikerült megértetni az EU központban és a tagállamok
döntéshozóinál, tervezőinél az alulról jövő és többalapú tervezés és döntés fontosságát,
eredményességét.

LESZ elnökségi ülés Sarlóspusztán

Február 18-án tartotta soros elnökségi ülését a
LEADER Egyesületek Szövetsége. A
műhelybeszélgetés reggeli első része az elmúlt
év LEADER szakmai együttműködések 2013. évi
eseményeinek összefoglalásáról, értékeléséről
szólt. A tapasztalatokat leszűrve a résztvevők
elhatározták, hogy 2014. évben kezdeményezik
újabb LEADER HACS-oknak szóló tematikus
szakmai rendezvények megvalósítását.
A második részben a LEADER akciócsoportok
előtt álló aktuális feladatok, kihívások
számbavételére került sor. Hosszan foglalkoztunk az 5/2014-es IH közleménnyel, annak
előzményeivel és a várható következményekkel. Az elnökség 2013. decemberétől kezdve több
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alkalommal több úton eljuttatta észrevételeit, javaslatait a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a
témában. Javaslatok többek között:




Legyen lehetőség a LEADER akciócsoportoknál felhalmozott tapasztalatok, kapacitások
lehető legnagyobb mértékű megőrzésére.
Legyen biztosított a jelenlegi LEADER program (várhatóan 2015-ig tartó) zavartalan
lezárásának lehetősége, s ezzel együtt az új, 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia
előkészítése, végrehajtása akár egyazon egyesület keretein belül.
Az ésszerű, szakmailag indokolt esetekben (pl. életszerű geográfiai együttműködés) legyen
valós lehetőség a megye közigazgatási határain átlépni.

Az IH közlemény végül csak részben hozta a várakozásoknak megfelelő feltételrendszert.
A délutáni műhelybeszélgetés a 2014. évi LEADER szakmai együttműködés lehetőségeit vette
számba. Az elnökség résztvevői részletesen kibeszélték az akciócsoportok szakmai kompetencia
fejlesztésének szükségességét. A megszokott, általános jellegű képzéseken túl (pl. közösségi
tervezés, SWOT analízis), a speciális témákba is fontos lenne belemerülni (pl. megújuló energia,
fenntarthatóság stb.). A résztvevők felvetették például az elmúlt években akciócsoportoknál
felmerült jó gyakorlatok megosztásának fontosságát tematikus szakmai műhelynapokon
moderálással megtámogatva.

Két pályázaton is nyert Dudar

Egy új kisbuszra, valamint a körteés diófesztivál megrendezésére nyert
pénzt a vidékfejlesztési minisztérium
pályázatán Dudar önkormányzata.
A két pályázatot tavaly adtuk be –
mondta el lapunknak Tóth Edina
Kitti, a település polgármestere. Dudar már néhány éve, beszerzett egy használt kisbuszt, ez még önerőből
történt. Azonban novemberben adódott a lehetőség, hogy a község egy újabb jármű megvásárlására
pályázzon. Hozzátette, a kisbusszal a helyben élőkőn túl a környékbeli falvakban lakó óvodásokat és
iskolásokat segítik, de ugyanúgy használhatják majd civil szervezetek is – ez most két járművel
lényegesen egyszerűbb lesz. A beszerzés még folyamatban van, de ha minden jól megy, májusban vagy
júniusban Dudar átveheti a tízmillió forint értékű Volkswagen Transportert.
A másik pályázattal a negyedik alkalommal megrendezett szeptemberi körte- és diófesztivál
megszervezésére nyert a település nagyjából másfél millió forintnyi támogatást. A polgármester
elmondta, a rendezvény célcsoportja elsősorban gyermekek, de bármely korosztály megtalálhatja a maga
szórakozását. Elhangzott, a fesztivált két éve sikerült pályázati pénzből finanszírozni, így természetes
volt, hogy ismét megpróbálják. A rendezvényre meghívót kapnak Máza és Lengyeltóti települések, mivel
ők ugyancsak a diófáikról híresek.
Tóth Edina Kitti elárulta, jelenleg folyamatban van még egy pályázat is, amivel a művelődési házat
szeretnék energetikailag korszerűsíteni, leszigetelni. Ennek az eredményei csak később derülnek ki – tette
hozzá a polgármester.
Forrás: www.veol.hu
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Képkiállítás és könyvbemutató Bakonynánán 2014...

Magyar
kultúra
napja
alkalmából
Bakonynánán január 19-én könyvbemutatóra
és képkiállításra került sor a Kultúrotthonban.
Elsőként Johann Sebastian Bach G-dúr
csellószvitjéből a menüett tételt adta elő
Turcsányi Zsófia brácsán. A Bakonynánai
születésű alkotók Krabácz Péterné Mail
Karolin négy könyvével és Horváth Józsefné
Szita Mária festményeivel ismerkedhetett
meg a szépszámú hallgatóság. Büszke a
település szülötteikre. Munkáik már szerves
részét képezik az egyetemes kultúrának.
Simonné Rummel Erzsébet polgármester
köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a
kultúra napján mindazt ünnepeljük, ami emberré és naggyá tesz bennünket. Ezek az értékek
sokszínűek, szerteágazóak, kincseinket pedig a közösség számára ápolni, védeni kell.
Forrás :www. bakonynana.hu

Megújult a könyvtár és az ebédlő

Az egész napos iskolai nevelés bevezetése miatt
megnőtt az egy időben étkezők száma a BAK Kft.
által
üzemeltetett
étkezőben.
A zsúfoltság megszüntetése érdekében a könyvtár
egy részében a Kft. új étkezőt alakított ki. Stumpf
Katalin ügyvezető irányításával, egy több mint 60 főt
befogadó esztétikus, tágas résszel bővült az étkező.
Mivel ez a könyvtártól csak egy ajtóval van
elválasztva, ezért az étkezési időn kívül könyvtári
célokra is kitűnően hasznosítható. Alkalmas továbbá
kisebb
csoportok,
családok
rendezvényeinek
megtartására is. A könyvtár is tágas, világos, és újszerű lett. A régi bejáratot egy új feljáróval és ajtóval
újranyitottuk. Így az eddig használaton kívüli, nem látogatott részek felszabadultak, és a könyvtár hasznos
alapterülete szinte nem is változott. Minden helyiségben selejteztek, meszeltek, festettek, és a bútorokat is
átalakították, elhelyezésükön változtattak. A könyvtár vezetőjének többen is segítettek az
átalakulásban. Köszönetemet fejezem ki ezért többek között: Horváth Katalinnak, Papp Zoltánnénak,
Hoffart Andrásnak, Horváth Tivadarnak és Takács Attilánénak. Kérem továbbá az óvodai és iskolai
csoportokat, valamint településünk lakóit hogy látogassák a könyvtárat, mely jelentős átalakuláson esett
át.
Almádi István
polgármester
Forrás: www.bodajk.hu
„A BAKONYÉRT” Egyesület

Cse’mese – bábelőadás
Ki ne emlékezne a Kisvakond című nagysikerű rajzfilm
sorozatra?
E remek mesefilmből készült bábelőadásnak lehettek
részesei, akik eljöttek február 21-én a Művelődési Házba,
ahol a Masters of Pupets Theatre bábszínház teltházas
előadását tekinthették meg kicsik és nagyok.A magyar
nyelvű mesejáték különlegessége, hogy az eredeti
csehországi bábok élő szereplőkkel léptek színpadra.
A mesében Bohémia legnépszerűbb mesekarakterei
elevenedtek meg, felcsendültek a legnépszerűbb cseh dallamok, művek, továbbá a mesehősök dalai,
magyar nyelven.
Forrás: www.bodajk.hu

Vörös Valéria kiállítása
A móri Lamberg-kastély Kulturális Központ szeretettel meghívja
Önt, családját és barátait
Vörös Valéria - Harmóniák című textilkollázs kiállításának
megnyitójára,
2014. március 7-én 17 órára
a Lamberg-kastély 12-es termébe.
A kiállítást megnyitja: Czachesz Gábor, Mór város alpolgármestere
Közreműködik: Abonyi Ferenc (Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület)
Megtekinthető: 2014. április 6-ig, az intézmény nyitvatartási idejében,
illetve előzetes bejelentkezés alapján.

„A BAKONYÉRT” Egyesület

„A BAKONYÉRT” Egyesület

„A BAKONYÉRT” Egyesület

„A BAKONYÉRT” Egyesület

„A BAKONYÉRT” Egyesület

„A BAKONYÉRT” Egyesület

PÁLYÁZAT

Vállalkozóvá válást elősegítő,
2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás elnyerésére
Pályázat benyújtására az jogosult aki legalább egy hónapja folyamatosan álláskereső vagy rehabilitációs
ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül és
aki önmaga foglalkoztatását
a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
b) új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tagjaként, vagy
c) gazdasági társasághoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő
tagjaként, vagy
d) mezőgazdasági őstermelőként oldja meg
és rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját
forrással,
A támogatás keretében elszámolható költségek (beruházás):
Egyéni vállalkozás és mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén:
-Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai
eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, stb.) beszerzése
- Tenyészállatok
- Mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület vásárlása
- Építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási munkálatok
- Egyéb (egyenként 50 ezer Ft egyedi érték alatti) tárgyi eszközök
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- Forgóeszközökön belül készletek vásárlása: a teljes fejlesztési költség legfeljebb 30 %-a
Gazdasági társaság alapítása esetén:
- a jegyzett tőke/törzsbetét befizetése.
Gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén:
- a jegyzett tőke/törzsbetét növelése
A támogatás igénylésének elbírálásánál előnyt élvez:
leghátrányosabb helyzetű településen megvalósuló önfoglalkoztatás,
termelő, vagy idegenforgalmi tevékenység,
szakképzettségének megfelelő tevékenység végzésére vállalkozik,
ha tartósan regisztrált álláskereső, vagy pályakezdő, vagy 50 év feletti álláskereső.
Nem támogatható tevékenységek: kocsmák, italboltok, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 28.
További információ a pályázattal kapcsolatban:
Szilágyiné Ómajtényi Edit
0670/770-6979

Pályázati felhívás
/ Részletes pályázati kiírás a www.oip.hu oldalon érhető el!/
Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet
„Informatika a köz szolgálatában 2014” címmel.
A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények
számára, számítógépparkjuk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével,
illetve segíteni a meglévő, elavult gépek, egyúttal a Windows XP rendszer korszerűbbre váltását.
Továbbá a WIFI (vezeték nélküli hálózat) csomag választásával lehetővé tehetik a HOTSPOT-ként való
működést, mely Internet-hozzáférési lehetőséget teremt a mobil eszközökkel – notebook, netbook, PDA,
arra alkalmas mobiltelefon – rendelkezők számára. (A WIFI csomagot valamely számítógépes
szolgáltatási csomag mellé lehet választani és internetmegosztásra csak meglévő Internet-kapcsolat esetén
alkalmas.)
Pályázati keret: Figyelembe véve a Windows XP támogatásának megszűnése miatti megnövekedett
igényeket, az itt közölt tartalommal és árszínvonalon mindössze 1600 db számítógépet magába foglaló
számítógépes szolgáltatáscsomag áll rendelkezésre, melyből az alábbi feltételekkel lehet pályázni.
A nyertes pályázó által fizetendő összeg: A választott számítógépes szolgáltatási csomagnak
megfelelően, a pályázat táblázatos részeiben olvashatóak a konkrét összegek.
A pályázati csomag felhasználása: Az informatikai csomagok egyaránt felhasználhatóak irodai
adminisztrációs, ügyfélszolgálati feladatokra, de akár az intézmények szolgáltatásait igénybevevők
használatára is beállíthatóak (például teleházban, oktatási célra, stb.)
A pályázók köre: Bármely, az alábbi területeken működő szervezet/intézmény pályázhat tekintet nélkül
működési formájára:
1. Közigazgatás (polgármesteri hivatal, önkormányzat, kistérségi társulás, kamara, köztestület
és intézményeik)
2. Egészségügy (kórház, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, stb.)
3. Oktatás (köz és felsőoktatás, felnőttoktatás, stb)
4. Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon, polgárőrség, tűzoltóság,
könyvtárak, szakszervezetek, művelődési és közösségi házak, klubok, szenvedélybetegekkel
foglalkozók, stb)
5. Egyházak (vallási, hitéleti tevékenységek)
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6. A fentiekkel foglalkozó, vagy ilyen létesítményt működtető szervezet (alapítvány, egyesület,
köztestület, gazdasági társaság, közhasznú kft, stb.)
7. BÁRMELY NON-PROFIT SZERVEZET (függetlenül tevékenységi körétől)
Pályázatot települési önkormányzattól és/vagy polgármesteri hivataltól kizárólag abban az eseten
áll módunkban elfogadni, amennyiben a pályázatot a (kör)jegyző és/vagy polgármester aláírásával
és hivatalos bélyegzőjével ellátva küldik meg. Költségvetési szervek és egyéb más, a közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozó szervezet részéről a pályázat benyújtása egyben azt is jelenti, hogy a
szervezet kifejezetten úgy nyilatkozik, miszerint a pályázatban szereplő eszközbeszerzés és minden
hozzá kapcsolódó szolgáltatás tekintetében nem köteles a kötelező közbeszerzés lefolytatására.
A megpályázható csomagok általános informatikai tartalma:
Márkás asztali számítógépek kétmagos processzorral, jogtiszta szoftverekkel. A pályázaton márkás,
használt, felújított számítógépekből álló 4 illetve 8 gépes szolgáltatáscsomagokra, valamint egygépes
szolgáltatáscsomagra (tehát egyetlen gépet tartalmazó csomagra is) lehet jelentkezni. Lehetőség van több
csomag egyidejű megpályázására is.
A felújítási szolgáltatás magában foglalja a gépek átvizsgálását, egységesítését, külső-belső takarítását, a
fődarabok tesztelését is. Minden csomag alkalmas az Internet-használaton túl a hagyományos irodai,
oktatási és egyéb általános számítógépes feladatok elvégzésére (például szövegszerkesztés,
táblázatkezelés).
Valamennyi csomagunkhoz hasonló szoftvercsomag tartozik: az operációs rendszer jogtiszta Microsoft
Windows 7 Home Premium 32 bites operációs rendszer (előtelepítve, beállítva, de igényelhető 64 bites,
ill. Windows7 Professional 32 vagy 64 bites rendszerrel is) Egy Microsoft Windows 7 operációs
rendszer-szoftver értéke önmagában is 27-45.000. Ft körüli. Továbbá a Libre Office magyar nyelvű,
Microsoft Office kompatibilis irodai programcsomag is telepítésre kerül, mely a szövegszerkesztő és
táblázatkezelő funkción túl rendelkezik egyebek közt bemutató készítő funkciókkal is.
A számítógépes szolgáltatás-csomagok a következőket tartalmazzák:
Hardver:
HP, Fujitsu-Siemens, Dell, vagy hasonló márkájú számítógép (használt, felújított márkagépek). Az alap
számítógépes szolgáltatáscsomag esetén kétmagos (Core2Duo, stb) processzor, 2GB DDR2 memória, 120 GB
adattároló, DVD olvasó található a gépekben.
A bővített számítógépes szolgáltatáscsomag esetén kétmagos processzor (Core2Duo minimum 2,5GHz x2), 3GB
DDR2 memória, 250 GB adat-tároló, DVD olvasó található a gépekben.
Minden számítógép új billentyűzettel és egérrel kerül átadásra, a csomagoknak megfelelő 4 illetve 8 darabos
összeállításban.
Szoftver:
Mindkét csomagtípus gépei alapesetben 32 bites Microsoft Windows 7 Home Premium operációs rendszerrel
telepítettek (kérhető 64 bites is). Külön opcióként igényelhetőek a gépek Windows7 Professional (32 vagy 64 bit,
alapértelmezett a 32 bit) operációs rendszerrel is. Beállításra kerül rajtuk továbbá a Libre Office irodai
programcsomag és néhány további hasznos program. A Windows-hoz a jogtisztaságot igazoló dokumentumokon
felül telepítő lemez is tartozik.
Szolgáltatások:
A szolgáltatáscsomag gerincét a szolgáltatások alkotják, mint az egy éves háztól házig garancia és az extra 2 éves
assistance szolgáltatás (további részletek a teljes pályázati kiírásban a www.oip.hu oldalon).
A pályázati csomagok monitort nem tartalmaznak, mert gyakorta rendelkeznek az intézmények monitorokkal,
csak a gépeket kívánják jobbra cserélni, azonban külön rendelhető a kiegészítők választásával TFT /lap/ monitor.

Számítógépes szolgáltatási csomagokért fizetendő bruttó összegek*
Leírás
4 gépes csomag
8 gépes csomag
A pályázó által fizetendő összeg alap csomag esetén:
Core2Duo processzor, 2 GB memória,120 GB HDD
179.000. Ft
353.000. Ft
(Bruttó, fizetendő összeg!)
További csomagok és kiegészítő lehetőségek a részletes pályázati kiírás-ban olvashatóak a www.oip.hu
oldalon.
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Kiegészítők: A korábbi pályázatok tapasztalata alapján az Országos Informatikai Programiroda –
partnerein keresztül – segíti a beszerzését a számítógépes szolgáltatáscsomagokban nem szereplő
eszközöknek is, mint például monitor, DVD író, „chat-pack”, stb.
Részletes pályázati kiírás: Részletes információk és a pályázat benyújtásának lehetőségei
megtalálhatóak a www.oip.hu oldalon. (A részletes pályázati kiírás internet hiányában lekérhető
telefaxon, vagy postai úton is!)
Műszaki információ: Technikai jellegű kérdéseivel (gépek műszaki paraméterei, stb.) a 70 / 310-2981-es
mobil számon a hét minden napján 8 órától 18 óráig fordulhat kollégáinkhoz.
A pályázat benyújtásának formája: A pályázatra a pályázati e-adatlap hiánytalan kitöltésével (mely
elérhető a www.oip.hu oldalról), és egy legfeljebb 2 oldal terjedelmű intézményi ismertetőt mellékelve
lehet jelentkezni, melynek utolsó bekezdésében meg kell jelölni a számítógépek felhasználásának
módját is. Továbbá a kitöltött és aláírt adatlapot egy példányban, postai úton is szükséges eljuttatni a
beküldési címre.
Benyújtási határidő: A pályázatok beadása 2014. április 9-ig folyamatos. A pályázat két (’A’ és ’B’)
szakaszra osztott. Az ’A’ szakaszban a 2014. március 19. szerda 18:00 óráig az elektronikus
rendszerbe hiánytalanul bekerült pályázatok vesznek részt. A második, ’B’ szakasz bírálatán a 2014.
március 19. 18 óra és április 9-én (szerda) 24 óra között az elektronikus pályázati rendszerbe hiánytalanul
feltöltött pályázatok vehetnek részt, továbbá az ’A’ szakasz alatt benyújtott, de ott eredménytelenül
szerepelt pályázatok ismételten részt vesznek a ’B’ szakasz bírálatán is.
A pályázat benyújtásának végső határideje 2014. április 9 szerda 24 óra.
A nyertesek értesítése: A pályázók az elbírálást követően 3 munkanapon belül elektronikus vagy
telefonos értesítést kapnak. Az informatikai csomagokat a nyertes pályázók a helyszínre szállítva és
összeszerelve, beüzemelve a pályázat végső határidejétől számított legfeljebb 60 munkanapon belül
megkapják (az egy darab különálló gépet tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok csak
házhozszállításra kerülnek, összekötés-beüzemelés nélkül).
A kiszállítások kezdete: A konkrét egyeztetések a nyertes pályázókkal a bírálatot követő napokban
megkezdődhetnek, és várhatóan 2014. március 24-től a gépek kiszállítása is megkezdődik (az ’A’
szakaszban eredményesen szereplőknek).
Az elbírálás szempontjai: Az elbírálásnál elsősorban azt veszik figyelembe, hogy mennyi embernek válik
hasznára a géppark, így előnyt jelent, ha olyan feladatot végeznek a gépekkel, amely sok ember számára
hasznos, kiemelten pl.: a közösségi terekben használva, vagy könyvtárban, teleházban, tanteremben, stb.
Előnyt élveznek továbbá a nagyobb fejlesztések, ahol több csomag egyidejű megpályázásával nagyobb
horderejű fejlesztést hajtanak végre. Szükséges ezért a pályázat szöveges részében meghatározni azt a
kört, amely számára hasznos és fontos a leendő gépek működése. Ennek elmulasztása nem kizáró ok,
azonban hátrányt jelenthet a bírálatnál. Természetesen hagyományos irodai feladatok elvégzésére is be
lehet nyújtani a pályázatot, hiszen legutóbbi pályázatunkon is szinte minden pályázónak tudtunk segíteni.
A fenti elsődleges szempontokon túl, a bírálat során a NON-PROFIT szervezetek pályázatai előnyt
élveznek a profitorientáltakéval szemben.
A bírálatot a programfelelős és az általa kijelölt pályázati kapcsolattartó(k) közösen végzik a fenti formai
és tartalmi szempontok alapján.
További információ az Országos Informatikai Programiroda információs vonalán kérhető: 06-70 / 310
29 81

Támogatóink

Kiadó: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Petőfi Sándor u.4.
www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791
Felelős szerkesztők: Hutvágnerné Kasper Judit, Kasper-Renkó Andrea és Bachstetter Tamás
Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea
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