
 

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: 4. célkitűzés – „Örökség megőrzése” 

 

 

7.4. Támogatási kritériumok  

- A projekt legyen a HVS megvalósítása szempontjából indokolt, költséghatékony, fenntartható és 

a környezettudatosság elemeit tartalmazza (mindezeket a pályázati anyagban alátámasztani 

szükséges). 

- A pályázónak saját tevékenységéhez köthető együttműködés keretében kell megvalósulnia 

(legalább egy együttműködési megállapodás szükséges szolgáltatókkal vagy vállalkozókkal vagy 

egyéb civil szervezetekkel vagy önkormányzatokkal vagy intézményekkel. pl. közpark közös 

hasznosítása civil szervezetekkel vagy önkormányzattal stb.) 

- Térfigyelő kamera beszerzés esetén a rendőrséggel való együttműködés keretében kell 

megvalósulnia a fejlesztésnek. 

- A pályázónak szemléletformáló marketing tevékenységre (pl. helyi tv által készített kisfilm, 

riport stb.) támogatást kell igényelni. A marketing tevékenység önállóan nem támogatható kiadás. 

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

kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal részt vesz a HVS megvalósításával 

kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen. 

- 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. 

 

 

 

 

7.1. HVS intézkedés megnevezése: 4.2. Kisvárosok fejlesztése 

7.3. HVS intézkedés leírása:  

Támogatás vehető igénybe kisvárosi településkép, településbiztonság fejlesztésére, a mikro térségi 

központi szerep erősítése érdekében. 

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 

építésre, gépbeszerzésre, eszközbeszerzésre, marketingre és egyéb kiadásokra. 



 

7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege  

Minimum támogatási összeg:  200.000 Ft 

Maximum támogatási összeg:  10.000.000 Ft 

 

7.7. Várható eredmény 

Kb. 3-4 kisvárosi fejlesztés valósul meg 

 

 

Intézkedés 
 

7.8. Ügyfélkör  Hátrányos helyzetű 

területen (LHH) 

Nem hátrányos 

helyzetű területen (nem 

LHH) 

Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 % 100 % 

Non-profit szervezet 100 % 100 % 

 

7.9. Támogatható települések köre: 

Bodajk, Herend, Mór külterület, Zirc 

 

7.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:  

(1) Építési beruházás, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzés esetén a megvalósítás helyszínéhez 

kapcsolódó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (lehet szemle is, nem kell hiteles) 

a. Amennyiben az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon 

megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni. 

(2) Építési engedélyköteles és nem építési engedélyköteles építési beruházás esetén: 

tervdokumentáció (A tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az 

alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t, és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos 

adatait,  a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével 

kell ellátni.) , valamint egy kivitelezői árajánlat (Építési Normagyűjtemény szerinti tételes 

bontásban) 

(3) Építési beruházás esetén az építési engedélyeztetési eljárás megindításáról szóló nyilatkozatot, 

vagy nem építési engedélyköteles beruházás esetén a hatóság erről szóló nyilatkozatát. illetve 

amennyiben már rendelkezik engedéllyel, úgy az építési engedély másolatát. 

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

(5) Szolgáltatások esetén két árajánlat és a szolgáltatás(ok) leírása 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 

Közösségi célú fejlesztés 



 

(6) Együttműködési megállapodás „A BAKONYÉRT” Egyesülettel 

(7) Együttműködési megállapodás egyéb szervezetekkel 

(8) Egyesületi vagy hálózati tagsági igazolás 

 


