3. számú melléklet

PROJEKT ADATLAP
„A BAKONYÉRT” Egyesülethez a LEADER
jogcím keretében tervezett 5.000.000 Ft feletti támogatást igénylő projektjavaslat
benyújtásához

A HBB támogató határozat a kézhez vételtől számított 30 napon belül érvényes!

1.1.Ügyfél adatai
Ügyfél neve:
Képviseletre jogosult neve:
Ügyfél székhelye/lakcíme:
MVH regisztrációs szám:
Adószám vagy adóazonosító
jel:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
1.1 Ügyfél minősítési kódja:
1 - Belföldi természetes személy;
2 -Mikrovállalkozás;
3 - Kisvállalkozás;
4 - Középvállalkozás;
5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás;
6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül;
7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül.
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód:
Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.
Postai levelezési címre:
Elektronikus postafiókba:
2. Projektjavaslatra vonatkozó információk:
2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe):

2.2.HVS cél megjelölése (Kérem, aláhúzni a megfelelő célkitűzést):
Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés
Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése
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Örökség megőrzése
2.3.HVS intézkedés megjelölése (Kérem, aláhúzni a megfelelő intézkedést):
Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása
Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése
Kisvárosok fejlesztése
2. 4. A fejlesztés előtti állapot bemutatása (Jelenlegi helyzet leírása):
2.5.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter):
2.6.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 2000 karakter):
2.7.Támogatható tevékenységek és a megvalósítás tervezett helyszíneinek bemutatása:
(Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján)
Kérem, X-el jelölje,
amennyiben a
projektje tartalmaz
ilyen tevékenységet

(a sorok igény szerint
bővíthetőek)

Megvalósítás helyszíne
Település, Utca, házszám, Hrsz.

A tevékenység tartalma az adott
megvalósítási helyszínhez
kapcsolódóan

(a sorok igény szerint bővíthetőek)
(felsorolás szerűen)

építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
rendezvény
előkészítése és
megvalósítása
képzés előkészítése
és megvalósítása
tanulmánykészítés
marketing
egyéb tevékenység

•

2.8. Ütemterv (a projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja 2014. december
31.)

•

2.9. Várható eredmények/indikátorok :
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•

2.10. A fejlesztés hatása a térségre (gazdasági, társadalmi, környezeti)

•

2.11. Fenntarthatóság – pénzügyi, szakmai, humán kapacitás

•

2.12.Horizontális szempontok érvényesülése a projektben (pl. akadálymentesítés,
esélyegyenlőség, klímaváltozás..stb.)

2.13.Költségvetés
A projekt teljes tervezett költsége :
A projekt megvalósításához igényelt támogatás:

……………………Ft
……………………Ft

2.14. A projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt veszek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen
vagy képzésen.
igen



nem



Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapra szükséges felvezetni az itt
megfogalmazott vállalást!
Tudomásul veszem, hogy az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni szükséges a részvételt
igazoló a Helyi Akciócsoport által kiadott igazolást.

CSATOLANDÓ Mellékletek:
LÁSD A VONATKOZÓ LEADER INTÉZKEDÉSBEN, A „PROJEKT
ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK” PONTBAN FELSOROLVA.

Képviselő neve:
Aláírás: ........................................
p.h
Dátum:
* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.
törvény 6. és 7. §-on alapul
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