
   

 

 

 

 

8.4. Támogatási kritériumok  

- A pályázó nonprofit szervezetek tagjai, képviselői részt vettek „A BAKONYÉRT” Egyesület 

által 2012. decemberében tartott KöVi képzésen (tanúsítvány másolatát benyújtani szükséges). 

- A projekt legyen a HVS megvalósítása szempontjából indokolt, költséghatékony (mindezeket 

a pályázati anyagban alátámasztani szükséges). 

- A pályázónak marketing tevékenységre (pl. szórólap, honlap, kábel tv hírdetés, napilapban 

hírdetés stb.)  min. 5 ezer forint értékben igényelnie kell támogatást. A marketing tevékenység 

önállóan nem támogatható kiadás. 

- A pályázatban résztvevők közös együttműködési megállapodást kötelesek egymással kötni, 

annak érdekében, hogy az akciócsoport területén minél több kisfilm készüljön. 

- A pályázó vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 3 KöVi kisfilmet elkészít az akciócsoport területén 

belül. 

- Az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes működési területét 

lefedő együttműködésekben (egyesületi vagy hálózati tagság) való részvétel. 

- A pályázó vállalja, hogy szoros együttműködést épít ki az „A BAKONYÉRT” 

Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettel, annak marketing anyagait megjeleníti 

rendezvényein, honlapján és saját marketing anyagait is az egyesület rendelkezésére bocsájtja. 

 

 

 

 

8.1. HVS intézkedés megnevezése: 4.5. Közösségi videózáshoz kapcsolódó 

eszközök beszerzése, hálózat fejlesztése és 

képzésen való részvétel  

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés 4. célkitűzés – „Örökség megőrzése” 

8.3. HVS intézkedés leírása:  

Támogatás vehető igénybe nonprofit szervezetek számára a Közösségi videózáshoz kapcsolódó 

eszközök beszerzésére és képzésre. 

  Támogatható tevékenységek: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 

részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján meghatározott elszámolható kiadások alapján 

eszközbeszerzésre és képzés előkészítésére, megvalósítására és egyéb költségre. 



   

 

8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  200 000 Ft 

Maximum támogatási összeg:  1 000 000 Ft 

 

8.7. Várható eredmény 

Kb. 4-8 nonprofit szervezet KöVi eszközfejlesztése és képzése valósul meg 

 

Intenzitás 

8.8. Ügyfélkör  Hátrányos helyzetű 

területen (LHH) 

Nem hátrányos 

helyzetű területen (nem 

LHH) 

Non-profit szervezet 100 % 100 % 

 

8.9. Támogatható települések köre 

Bakonybél, Csetény, Eplény, Hárskút, Herend, Kincsesbánya, Szentgál, Zirc 

 

8.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok 

(1) 2012. decemberi KöVi képzésen való részvételt igazoló tanúsítvány másolata 

(2) Eszközbeszerzés esetén két árajánlat és az eszközökről műszaki leírás 

(3) Képzés esetén oktatási tematika és két  árajánlat 

(4) Együttműködési megállapodás „A BAKONYÉRT” Egyesülettel 

(5) Együttműködési megállapodás egyéb szervezetekkel 

(6) Egyesületi vagy  hálózati tagsági igazolás 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

    Közösségi célú fejlesztés 


