Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 001 703
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Vidéki székhely/telephelyi infrastruktúra és szolgáltatói háttér kialakítás
I. Fogalom magyarázat
Közműpótló létesítmény: Közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló,
az ingatlanon elhelyezett (vízzáróan vagy anélkül kialakított) műtárgy vagy akna. Környezettudatosság alapelemei: szelektív hulladék
elhelyezés, levegőtisztítás, víztisztítás, talajvédelem, megújuló vagy bioenergia felhasználás.

II. Támogatás vehető igénybe
5000 fő alatti településeken, működő mikrovállalkozásoknak támogatás nyújtása székhely/telephely infrastrukturális fejlesztésére: kizárólag víz-,
szennyvíz,- tűzi víz-, gáz-, villamos-,telekommunikációs hálózat, út (bejáró és a telken belüli út vagy járda), közműpótló létesítmény.
Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható a gerincvezeték és a telken lévő beállási pont között.

III. Támogatható tevékenységek
Építési beruházás székhely/telephely infrastrukturális fejlesztése: víz-, szennyvíz-,tűzi víz-, gáz-, villamos-, telekommunikációs hálózat, út
(bejáró és a telken belüli út vagy járda), közműpótló létesítmény, bekötés a legközelebbi gerinchálózati pontig, a meglévő bekötések felújítása,
kapacitásbővítése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 400 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 21 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

60
60
60

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
48 676 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
Nem támogatható ügynöki és direkt markating tevékenység. TEÁOR 7311,7312,7320 A természetes személynek vállalkozóvá kell válnia, amit
az első kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolnia.

VI. Egyéb tárgyi feltételek

-

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Isztimér ; Kincsesbánya ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ; Dudar ; Herend ; Borzavár ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Bakonyoszlop ;
Hárskút ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ; Bodajk ; Csetény ; Csesznek ;
Olaszfalu ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Márkó ; Lókút ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
Telephelyhez kapcsolódó, telekhatáron kívüli infrastruktura fejlesztése (út-bejáró és telekhatáron belüli út és járda)

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A pályázó a HACS területén 2009.01.01-jén már
székhellyel rendelkezik.
A fejlesztéshez kapcsolódóan a környezettudatosság
alapelemeiből legalább egyet alkalmaz.
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egy állandó
lakosára jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem a térségi átlag %-ában

Pályázat,CÉGHÍREK, vállalkozói igazolvány és/vagy
őstermelői igazolvány
Pályázat

20

Pályázat

35

A pályázat benyújtásakor elérhető legfrissebb KSH
adat.

25

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A pályázó a HACS területén 2009.01.01-jén már
székhellyel rendelkezik.
A pályázó a HACS területén 2009.01.01-jén már
székhellyel rendelkezik.
A fejlesztéshez kapcsolódóan a környezettudatosság
alapelemeiből legalább egyet alkalmaz.
A fejlesztéshez kapcsolódóan a környezettudatosság
alapelemeiből legalább egyet alkalmaz.
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)

Igen

20

Nem

0

Igen

20

Nem

0

1

10

3

35

2

22

20

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egy állandó
lakosára jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem a térségi átlag %-ában
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egy állandó
lakosára jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem a térségi átlag %-ában
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egy állandó
lakosára jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem a térségi átlag %-ában

0

0

kisebb vagy egyenlő 70%

25

86-100%

5

71-85%

15

X. Jogkövetkezmények
Amennyiben a fejlesztéssel érintett székhely/telephelyen a támogatási döntéstől számított 36 hónapon belül nem kezdődik meg a gazdasági
tevékenység, vagy azt a kedvezményezett az üzemeltetési kötelezettség végéig nem tartja fenn, akkor a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül. Ha a fejlesztés hatására elinduló tevékenység idejétől a fenntartási kötelezettség végéig nem teljesül a vállalt
munkahely megtartása vagy fejlesztése, akkor a kedvezményezett köteles hiányzó foglalkoztatottanként évente a támogatási összege 5%-nak
megfelelő összeg visszafizetni.

XI. Csatolandó mellékletek
Első kifizetési kérelem benyújtásakor a vállalkozóvá válásról szóló igazolás. Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy őstermelői igazolvány.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 002 315
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Helyi termék, biotermék előállítása, hagyományteremtés
I. Fogalom magyarázat
Környezettudatosság alapelemei: szelektív hulladék elhelyezés, levegő tisztítás, víz tisztítás, talajvédelem, megújuló vagy bioenergia
felhasználás.

II. Támogatás vehető igénybe
Helyben gyűjtött és termelt helyi termékek előállításának, feldolgozásának és marketingjének támogatására. Ez kiterjed a zöldségek,
gyümölcsök, gyógynövények, gomba, tej és méz feldolgozására, palackozására, kielégítve a helyi keresletet is. A támogatást a helyi
őstermelők, mikrovállalkozók kapják.

III. Támogatható tevékenységek
-

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 720 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 30 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Magánszemély
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
60

60
60
60

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
72 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
A támogatást igénylő vállalkozás előző évi iparűzési adójának legalább 75%-át a HACS területén kell fizetnie. A természetes személynek az
első kifizetési kérelem benyújtásáig vállalkozóvá kell válnia.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Isztimér ; Kincsesbánya ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ; Dudar ; Herend ; Borzavár ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Bakonyoszlop ;
Hárskút ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Zirc ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ; Bodajk ; Csetény ; Csesznek ;
Olaszfalu ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Mór ; Márkó ; Lókút ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és tanúsíttatása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fejlesztéshez kapcsolódóan, a környezettudatosság
alapelemeiből legalább egyet alkalmaz.
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egy állandó
lakosára jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem a HACS területi átlag %-ában
A pályázó a HACS területén 2009.01.01-jén már
székhellyel rendelkezik.

Pályázat

35

Pályázat

20

A pályázat benyújtásakor elérhető legfrissebb KSH
adat.

25

Pályázat

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)

1

10

A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlag
létszámához képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására (beleértve az
önfoglalkoztatást)
A fejlesztéshez kapcsolódóan, a környezettudatosság
alapelemeiből legalább egyet alkalmaz.
A fejlesztéshez kapcsolódóan, a környezettudatosság
alapelemeiből legalább egyet alkalmaz.
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egy állandó
lakosára jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem a HACS területi átlag %-ában
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egy állandó
lakosára jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem a HACS területi átlag %-ában
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település egy állandó
lakosára jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem a HACS területi átlag %-ában
A pályázó a HACS területén 2009.01.01-jén már
székhellyel rendelkezik.
A pályázó a HACS területén 2009.01.01-jén már
székhellyel rendelkezik.

3

35

2

22

0

0

Nem

0

Igen

20

71-85%

15

kisebb vagy egyenlő 70%

25

86-100%

5

Igen

20

Nem

0

X. Jogkövetkezmények
A feldolgozandó termékek legalább 50%-át a HACS területén kell megtermelni/begyűjteni, amelyet felvásárlási jegyekkel kell igazolni. Ennek
elmaradása esetén évente a támogatás összegének 20%-át vissza kell fizetni. Amennyiben a beruházás befejezésétől számított 1 éven belül
az aláírt szándéknyilatkozatokból nem születik szerződés, az a támogatás 20%-nak visszafizetésével jár.

XI. Csatolandó mellékletek
Szándéknyilatkozat legalább 5 db, a tervezési területen működő alapanyag termelő partnerrel, amely lefedi az alapanyag igény legalább
50%-át. Előző évi iparűzési adóbevallások, megfizetések másolata.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 002 322
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Mindenre kiterjedő térségi turisztikai termék arculat elkészítése
I. Fogalom magyarázat
Turisztikai arculat: a HACS területén lévő turisztikailag releváns adottságok (természeti, történelmi, kulturális, sport) egységes, magas szakmai
és művészi színvonalú vizuális (grafikai) és auditív (hangbeli, zenei) megjelenítése. Ez az arculat minden olyan turisztikai terméken használható
és használandó, amely a térséget a különböző turisztikai piacok felé megjeleníti.

II. Támogatás vehető igénybe
Egységes, mindenre kiterjedő térségi turisztikai termék arculat elkészítésére, amely hatékonyan jeleníti meg és közvetíti a Bakony turisztikai
termék- és szolgáltatáskínálatát. Minden elemét (embléma, betűtípus, szín, zene, hang, szlogen) és azok felhasználási módozatait (pecsét,
zászló /asztali, épület/, névjegykártya, levélpapír, honlap interface, blog fejléc, kitűző, internet címke, szórólap, ajándéktárgy) arculati kézikönyv
tartalmazza, amelyet a pályázónak az utolsó kifizetési kérelem beadása előtt le kell adnia.

III. Támogatható tevékenységek
Térségi turisztikai termékarculatának elkészítése: marketing tevékenység, reklámgrafikai tevékenység, arculati kézikönyv elkészítése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 16 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 18 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

80
80

80
80

Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
18 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
A támogatást igénylő non-profit szervezet székhelyének a HACS területén kell lennie.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Az önkormányzati támogató nyilatkozatoknak ugyanarra a koncepcióra és tervvázlatra kell vonatkoznia. A támogatás igénylőnek rendelkeznie
kell a megjeleníteni kívánt területén lévő önkormányzatok legalább 80%-ának támogató nyilatkozatával.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Isztimér ; Kincsesbánya ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ; Dudar ; Herend ; Borzavár ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Bakonyoszlop ;
Hárskút ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Zirc ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ; Bodajk ; Csetény ; Csesznek ;
Olaszfalu ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Mór ; Márkó ; Lókút ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
g) marketing kiadások:
ga) hirdetések költségei;
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
gd) kiállítások részvételi költségei;
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei;
i) a 2. számú melléklet szerinti működési kiadások.
Turisztikai termék-arculati kézikönyv elkészítése

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az arculati elemek használatáért díjfizetéshez kötött.
A HACS által felkért szakmai zsűri - Képző és
Iparművészeti Lektorátus - által kialakított értékelési
rangsor.

Pályázat
A Képző és Iparművészeti Lektorátus által kialakított
rangsor.

20
80

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az arculati elemek használatáért díjfizetéshez kötött.
Az arculati elemek használatáért díjfizetéshez kötött.
A HACS által felkért szakmai zsűri - Képző és
Iparművészeti Lektorátus - által kialakított értékelési
rangsor.
A HACS által felkért szakmai zsűri - Képző és
Iparművészeti Lektorátus - által kialakított értékelési
rangsor.
A HACS által felkért szakmai zsűri - Képző és
Iparművészeti Lektorátus - által kialakított értékelési
rangsor.
A HACS által felkért szakmai zsűri - Képző és
Iparművészeti Lektorátus - által kialakított értékelési
rangsor.

Igen
Nem
3. helyezett

0
20
30

4.helyezett

5

2.helyezett

50

1. helyezett

80

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Az önkormányzatok 80%-ának támogató nyilatkozatával alátámasztott koncepció és tervvázlat.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 255
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Hagyományteremtő és hagyományőrző közösségi rendezvények
I. Fogalom magyarázat
Tematikus fesztivál: olyan rendezvény, amelynek a programja egy előre, pontosan megfogalmazott téma köré szerveződik. Új kulturális alkotás:
a rendezvényhez kapcsolódóan megalkotott olyan irodalmi, zenei, színházi, táncművészeti, filmművészeti, képzőművészeti, iparművészeti
alkotás, amely vagy amelyek kombinációja első alkalommal a rendezvényen kerül bemutatásra és/vagy kiállításra.

II. Támogatás vehető igénybe
Hagyományteremtő és/vagy hagyományőrző jellegű rendezvény, rendezvénysorozat megvalósulásának elősegítése. A rendezvények körébe
tartoznak: nemzetiségi és tematikus fesztivál, szakmakulturális rendezvény, kulturális (történelmi, néprajzi,művészeti, építészeti,
természetismereti) rendezvény, amelyek a település népességmegtartó erejét növelik, ezáltal az életminőséget is. Egy településen egy naptári
évben egy rendezvény támogatható.

III. Támogatható tevékenységek
Rendezvényszervezés és lebonyolítás, hirdetési tevékenység, eszközbeszerzés, infrastruktúra fejlesztés, marketing tevékenység,
kapcsolattartási tevékenység.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 640 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Egyházak
Magánszemély
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Egyéni vállalkozó
Mikro-kis-közép vállalkozás

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

80
80
60
100
60
60

80
80
60
100
60
60

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
60 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
A támogatást igénylő vállalkozás előző évi iparűzési adójának legalább 75%-át a megvalósítás helyszínéül szolgáló településen kell fizetnie. A
támogatást igénylő non-profit szervezet székhelyének a megvalósítás helyszínéül szolgáló településen kell lennie. A támogatást igénylő

egyháznak a megvalósítás helyszínéül szolgáló településen a pályázat benyújtását megelőzően legalább tíz éve folyamatosan hitéleti
szolgáltatást kell nyújtania.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Isztimér ; Kincsesbánya ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ; Dudar ; Herend ; Borzavár ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Bakonyoszlop ;
Hárskút ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Zirc ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ; Bodajk ; Csetény ; Csesznek ;
Olaszfalu ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Mór ; Márkó ; Lókút ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termékbemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
ah) étel -, italfogyasztás;
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
A rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A rendezvény több éves hagyománnyal rendelkezik
A rendezvényhez kapcsolódóan születik új kultúrális
alkotás
A rendezvény szorosan kapcsolódik a térségben élő
nemzetiségek történelméhez és/vagy kultúrájához
A rendezvény térségen kívüli hazai és /vagy
nemzetközi érdeklődésére is számot tart

Pályázat, rendezvény forgatókönyve
Pályázat, rendezvény forgatókönyve

25
25

Pályázat, rendezvény forgatókönyve

25

Pályázat, rendezvény forgatókönyve

25

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A rendezvény több éves hagyománnyal rendelkezik
A rendezvény több éves hagyománnyal rendelkezik
A rendezvény több éves hagyománnyal rendelkezik

Több mint 10 éve rendezik meg folyamatosan
6-10 éve rendezik meg folyamatosan
3-5 éve rendezik meg folyamatosan

25
10
5

A rendezvényhez kapcsolódóan születik új kultúrális
alkotás
A rendezvényhez kapcsolódóan születik új kultúrális
alkotás
A rendezvény szorosan kapcsolódik a térségben élő
nemzetiségek történelméhez és/vagy kultúrájához
A rendezvény szorosan kapcsolódik a térségben élő
nemzetiségek történelméhez és/vagy kultúrájához
A rendezvény térségen kívüli hazai és /vagy
nemzetközi érdeklődésére is számot tart
A rendezvény térségen kívüli hazai és /vagy
nemzetközi érdeklődésére is számot tart

Igen

25

Nem

0

Igen

25

Nem

0

Igen

25

Nem

0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
A tervezett rendezvény részletes forgatókönyve, költségvetése amely tartalmazza legalább rendezvény: időpontját, helyszínét, témáját,
közreműködőit, várható látogatók számát, kiemelve a külföldi érdeklődőket. Iparűzési adóbevallást és befizetést igazoló dokumentumok
másolata; Nonprofit szervezet estén az alapító okirat

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 729
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Térségen belüli együttműködés
Célterület megnevezése: Bakancsos, családi, terepkerékpár és lovas túraútvonalak hálózatának kialakítása
I. Fogalom magyarázat
Turisztikai vonzerő: természeti, történelmi, kulturális látványosság

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatjuk települések, új és meglévő turisztikai látványosságok, szolgáltatások bekötését a térség jelzett úthálózatába, az utak összekötését,
a gyalogos túraútvonalak rendszerbe szervezését. Mindezt olyan módon, hogy figyelembe veszi a kapcsolódó szolgáltatások feltételeit. Az
elkészült turistaút műholdas nyomvonalfelvételének adatbázisát meg kell küldeni az illetékes megyei természetbarát szövetségnek, a
Cartographia Kft-nek, és fel kell tölteni a www.turistautak.hu honlapra. Az adatbázist bárki által ingyenesen használhatóvá kell tenni.

III. Támogatható tevékenységek
Informatikai és térinformatikai tevékenység, új turistaútvonalak kijelöléséhez adatgyűjtés, adatbázis létrehozása, a fejlesztés eredményeinek
kiadványban történő megjelentetése és az útvonal jelzése, engedélyek, vélemények beszerzése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 3 600 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Magánszemély
Egyéni vállalkozó
Egyházak
Mikro-kis-közép vállalkozás

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
80
60
60
80
60

100
80
60
60
80
60

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
10 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
A támogatást igénylő vállalkozás előző évi iparűzési adójának legalább 75%-át a HACS területén kell fizetnie. A támogatást igénylő non-profit
szervezet székhelyének a HACS területén kell lennie. A támogatást igénylő egyháznak a megvalósítás helyszínéül szolgáló településen a
támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább tíz éve folyamatosan hitéleti szolgáltatást kell nyújtania.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Isztimér ; Kincsesbánya ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ; Dudar ; Herend ; Borzavár ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Bakonyoszlop ;
Hárskút ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Zirc ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ; Bodajk ; Csetény ; Csesznek ;
Olaszfalu ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Mór ; Márkó ; Lókút ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cc) szerkesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
Informatikai és térinformatikai költségek

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az újonnan kijelölt turistaúttal a turistaút hálózatba
Kérelem
elsőként bekötött települések vagy turisztikai vonzerők
száma
A kijelölni és jelezni tervezett turistaút hossza.
Kérelem

50

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az újonnan kijelölt turistaúttal a turistaút hálózatba
elsőként bekötött települések vagy turisztikai vonzerők
száma
Az újonnan kijelölt turistaúttal a turistaút hálózatba
elsőként bekötött települések vagy turisztikai vonzerők
száma
Az újonnan kijelölt turistaúttal a turistaút hálózatba
elsőként bekötött települések vagy turisztikai vonzerők
száma
A kijelölni és jelezni tervezett turistaút hossza.
A kijelölni és jelezni tervezett turistaút hossza.
A kijelölni és jelezni tervezett turistaút hossza.

1

0

2-4

20

több mint 5

50

több mint 20 km
10-20 km
0-10 km

50
20
10

50

X. Jogkövetkezmények
Az 5 éves fenntartási időszakon belül az évenkénti felülvizsgálat elvégzéséről írásos beszámoló és fényképes dokumentálás szükséges. Ennek
elmulasztása a támogatás 20%-nak visszafizetésével jár.

XI. Csatolandó mellékletek
Turista útvonal kialakításában szerzett tapasztalat igazolása; A non-profit szervezetnek, egyháznak, vállalkozásnak és magánszemélynek be
kell szereznie a turistaúttal érintett település önkormányzatának támogató nyilatkozata; Ha az útvonal erdőt érint, az erdő kezelőjének
hozzájárulását; tájvédelmi körzet, természetvédemi terület esetén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hozzájárulása; A tervezett nyomvonalról az
illetékes megyei természetbarát szövetség véleménye; Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor igazolás arról, hogy az adatbázis megküldésre
került az illetékes megyei természetbarát szövetségnek, a Cartographia Kft-nek és feltöltésre került a www.turistautak.hu honlapra

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 835
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Műemlék építmények megóvása-felújítása
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe országos, vagy helyi védettséget élvező épület/épületegyüttes felújítására, ha az építmény állaga veszélyezteti
annak aktuális rendeltetését, és ezért felújítást/állagmegóvást kell végrehajtani. A támogatás kiterjed az olyan felújításra is, amelynek
eredményeként az építmény visszanyeri eredeti rendeltetését, vagy új, a közösség számára elérhető funkciót nyer.

III. Támogatható tevékenységek
Országos vagy helyi védettség alatt álló épület, épületegyüttes, épületrész külső és belső felújítása illetve felújítási terveinek elkészítése.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 400 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 120 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Non-profit szervezetek
Egyházak
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
100

0
0
0

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
120 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
Nonprofit kérelmező esetén legalább egy éves működés igazolása szükséges; A támogatást igénylő egyháznak a megvalósítás helyszínéül
szolgáló településen a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább tíz éve folyamatosan hitéleti szolgáltatást kell nyújtania; Herend,
Mór esetében csak belterületi fejlesztés támogatható.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Herend ; Zirc ; Bodajk ; Mór ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
d) tradicionális eszközbeszerzés: hagyományos, újonnan kereskedelmi fogalomban nem kapható, használt eszközök, gépek, berendezések beszerzésének,
felújításának, korszerűsítésének költségei;
e) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő tárgyi eszközök beszerzése;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
Építészmérnöki tevékenység (TEÁOR'08 7111)

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A fejlesztés meglévő közösségi funkció megtartását
eredményezi.
A fejlesztés munkahelymegtartást eredményez
A fejlesztés új közösségi funkció kialakítását
eredményezi
Az épület külső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított
A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége
A fejlesztés új munkahelyet hoz létre
A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után

Pályázat

10

Pályázat
Pályázat

15
10

Pályázat

10

Pályázat
Pályázat
Pályázat

20
25
10

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A fejlesztés meglévő közösségi funkció megtartását
eredményezi.
A fejlesztés meglévő közösségi funkció megtartását
eredményezi.
A fejlesztés munkahelymegtartást eredményez
A fejlesztés munkahelymegtartást eredményez
A fejlesztés új közösségi funkció kialakítását
eredményezi
A fejlesztés új közösségi funkció kialakítását
eredményezi
Az épület külső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított
Az épület külső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított
A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége
A fejlesztés hatóköre, kiterjedtsége
A fejlesztés új munkahelyet hoz létre

Nem

0

Igen

10

Nem
Igen
Igen

0
15
10

Nem

0

Nem

0

Igen

10

védett egyedi épületet érint
védett épületegyüttest, vagy annak több elemét érinti
3 vagy több fő

10
20
25

A fejlesztés új munkahelyet hoz létre
A fejlesztés új munkahelyet hoz létre
A fejlesztés új munkahelyet hoz létre
A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után
A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után
A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után
A fejlesztéssel érintett épület látogathatósága a
fejlesztés után

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Nonprofit szervezet esetén alapító okirat

0 fő
1 fő
2 fő
hetente legalább 5 napon

0
5
10
5

a hét minden napján

10

nem látogatható

0

hetente kevesebb, mint 5 napon látogatható

3

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 003 842
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: Lókút faluközpont-belső terek felújítása
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatás vehető igénybe a Lókúti római katolikus templom belső felújítására.

III. Támogatható tevékenységek
A római katolikus templom belső felújítása

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 17 688 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 17 688 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Egyházak

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

0
0
0

100
100
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 17 688 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb
területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
A támogatást igénylő non-profit szervezet csak akkor támogatható, ha a székhelye Lókút. Kérelmező egyház esetén csak a faluközpont
épületegyüttesében működő egyház támogatható. A belső felújítás csak abban az esetben támogatható, ha külső felújítása más forrásból
történik és a beruházás kizárólag belső felújításra vonatkozik.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
Rendelkezzen az önkormányzat támogató nyilatkozatával.

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Lókút ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület építése, meglévő épület felújítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése;
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és
felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
Építészmérnöki tevékenység (TEÁOR'08 7111)

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A felújítással érintett épület látogathatósága a felújítás
után
A felújítás kulturális érték megőrzésével jár
Az épület belső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított
A felújítás meglévő közösségi funkció megtartását
segíti

Pályázat

25

Pályázat
Pályázat

25
25

Pályázat

25

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A felújítással érintett épület látogathatósága a felújítás
után
A felújítással érintett épület látogathatósága a felújítás
után
A felújítással érintett épület látogathatósága a felújítás
után
A felújítás kulturális érték megőrzésével jár
A felújítás kulturális érték megőrzésével jár
Az épület belső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított
Az épület belső felújítása alatt az épület rendszeres
látogathatósága biztosított
A felújítás meglévő közösségi funkció megtartását
segíti
A felújítás meglévő közösségi funkció megtartását
segíti

A hét minden napján

25

hetente legalább 5 napon

15

Kevesebb miont 5 napon

0

Igen
Nem
Igen

25
0
25

Nem

0

Nem

0

Igen

25

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Az önkormányzat támogató nyilatkozata. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig a külső felújítás forrásainak meglétét igazoló dokumentumokat

be kell nyújtania: támogatási határozat, hiteligérvény, saját forrás rendelkezésre állásáról banki számlakivonat.

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 004 119
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
Célterület megnevezése: Térségek közötti és nemzetközi együttműködés
I. Fogalom magyarázat
-

II. Támogatás vehető igénybe
Támogatni kívánunk olyan Leader együttműködést, amelyben térségek közötti és/vagy nemzetközi együttműködés keretében olyan projektek
kerülnek megvalósításra, amelyek minden részt vevő fél számára mérhető gazdasági eredményt, vagy életminőség javulást hoznak. Támogatni
kívánjuk vállalkozások közös termékelőállítását, turisztikai és kulturális együttműködéseket, természet- és környezetvédelmi projekteket,
gazdasági, oktatási, sport, ifjúsági, karitatív tevékenységeket.

III. Támogatható tevékenységek
Rendezvény szervezés és lebonyolítás, képzési tevékenység, kiadványok, marketing anyagok készítése, marketing tevékenysége, valamint
kapcsolattartás

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 6 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Magánszemély
Egyéni vállalkozó
Egyházak
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Non-profit szervezetek
Mikro-kis-közép vállalkozás

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

60
60
80
100
80
60

60
60
80
100
80
60

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
24 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
A támogatást igénylő vállalkozás előző évi iparűzési adójának legalább 75%-át a tervezési térségben kell fizetnie. A támogatást igénylő
non-profit szervezet székhelyének, ill. magánszemély állandó lakóhelyének a HACS területén kell lennie. A támogatást igénylő egyháznak a
megvalósítás helyszínéül szolgáló településen a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább tíz éve folyamatosan hitéleti szolgáltatást
kell nyújtania.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Isztimér ; Kincsesbánya ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ; Dudar ; Herend ; Borzavár ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Bakonyoszlop ;
Hárskút ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Zirc ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ; Bodajk ; Csetény ; Csesznek ;
Olaszfalu ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Mór ; Márkó ; Lókút ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei. előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termék bemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) étel -, italfogyasztás;
b) oktatás, képzés költségei:
ba) oktatók javadalmazása vállalkozó szerződés, megbízási szerződés és munkaszerződés alapján, valamennyi járulékával együtt;
bb) képzéshez kapcsolódó anyagköltség (oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok elkészítése, fénymásolás díja, képzés tárgyához kapcsolódó anyagköltség);
bc) oktatói segédanyagok (jegyzet, CD) költség;
bd) terembérlet;
be) meghívók;
bf) eszközbérlés;
bg) vizsgával kapcsolatos díjak;
bh) oktatási tematika elkészítésének költsége;
bi) az oktatás ideje alatt biztosított étel és ital fogyasztás;
bj) a képzés lebonyolításhoz szükséges, a 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
c) kiadványkészítés költségei:
ca) adatgyűjtés költségei;
cb) adatbázis-használati jog költségei (pl: térképészeti);
cc) szerkesztés költségei;
cd) terjesztés költségei;
ce) nyomdai költségek;
cf) fotó és grafikai költségek;
d) marketing tevékenység költségei:
da) hirdetés költségei;
db) kiadványok, szórólapok terjesztésének költségei;
dc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
dd) promóciók költségei;
de) honlap készítés költsége;
df) kiállítások részvételi költségei;
e) kapcsolattartás költségei:
ea) útiköltség (gépjármű, tömegközlekedés, repülő költség, taxi);
eb) kommunikációs költség;
ec) szállás költsége;
ed) étkezés;
ee) fordítás, tolmácsolás
f) infrastruktúra-fejlesztés:
fa) tereprendezés;
fb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
Fordítás, tolmácsolás

IX. Értékelési szempontok

Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

Az együttműködő partnerek száma
Bővíti a termék- és szolgáltatásválasztékot a HACS
területén
Az együttműködés következtében új társadalmi funkció
jön létre, esemény következik be vagy egy meglévő
társadalmi funkció magasabb minőséget ér el
Az együttműködés növeli a HACS területének
turisztikai forgalmát, az együttműködéshez kapcsolódó
vendégéjszakák számát
Az együttműködés elősegíti a térségek és a nemzetek
közötti kulturális párbeszédet

Pályázat
Pályázat

20
20

Pályázat

15

Pályázat

25

Együttműködési megállapodás

20

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

Az együttműködő partnerek száma
Az együttműködő partnerek száma
Az együttműködő partnerek száma
Bővíti a termék- és szolgáltatásválasztékot a HACS
területén
Bővíti a termék- és szolgáltatásválasztékot a HACS
területén
Az együttműködés következtében új társadalmi funkció
jön létre, esemény következik be vagy egy meglévő
társadalmi funkció magasabb minőséget ér el
Az együttműködés következtében új társadalmi funkció
jön létre, esemény következik be vagy egy meglévő
társadalmi funkció magasabb minőséget ér el
Az együttműködés növeli a HACS területének
turisztikai forgalmát, az együttműködéshez kapcsolódó
vendégéjszakák számát
Az együttműködés növeli a HACS területének
turisztikai forgalmát, az együttműködéshez kapcsolódó
vendégéjszakák számát
Az együttműködés növeli a HACS területének
turisztikai forgalmát, az együttműködéshez kapcsolódó
vendégéjszakák számát
Az együttműködés elősegíti a térségek és a nemzetek
közötti kulturális párbeszédet
Az együttműködés elősegíti a térségek és a nemzetek
közötti kulturális párbeszédet

Több mint 5
2
3 és 5 között
igen

20
0
10
20

Nem

0

Nem

0

Igen

15

301-600 vendégéjszaka

25

0-100 vendégéjszaka

8

101-300 vendégéjszaka

16

Igen

20

Nem

0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
Szándéknyilatkozat; előző évi iparűzési adóbevallások és befizetések másolata; nonprofit szervezeteknek alapító okirat;

Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 004 126
Helyi Akciócsoport: A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
Jogcím: Rendezvény
Célterület megnevezése: Új turisztikai termékek létrehozása és meglévők fejlesztése
I. Fogalom magyarázat
Tematikus turisztikai rendezvény: olyan rendezvény, amely pontosan megfogalmazott téma köré szerveződik és elsődleges célja, hogy a
településen olyan új turisztikai kínálatot hozzon létre, amely alkalmas hazai és nemzetközi érdeklődés kialakítására, ezzel növelve a településre
látogató vendégek számát.

II. Támogatás vehető igénybe
A térségben élő kulturális szakemberek, művészek és civil szervezetek bevonásával hazai és nemzetközi vonatkozású tematikus turisztikai
rendezvények létrehozására. A rendezvényeket 2013-ig minimum kétszer, különböző évben kell megvalósítani. A történelemmel és erdővel
kapcsolatos programok kapcsolódhatnak a térség összes településéhez. Támogatni kívánjuk az első évi megvalósítást.

III. Támogatható tevékenységek
Rendezvény szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás, marketing tevékenység, infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés.

IV. Támogatás mértéke
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2 400 eurónak megfelelő forintösszeg.
Az igény bevehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 32 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Intenzitások:
Kérelmező típusa
Egyházak
Non-profit szervezetek
Mikro-kis-közép vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Magánszemély
Önkormányzat, önkormányzati társulás

Intenzitások nem LHH településen
(%)

Intenzitások LHH településen (%)

100
100
60
60
60
100

100
100
60
60
60
100

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 eurónak megfelelő forintösszeg, egyéb területen
40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

V. Egyéb alanyi feltételek
A támogatást igénylő non-profit szervezet székhelyének a HACS területén kell lennie. A támogatást igénylő vállalkozás előző évi iparűzési
adójának legalább 75%-át a tervezési térségben kell fizetnie. A támogatást igénylő egyháznak a megvalósítás helyszínéül szolgáló településen
a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább tíz éve folyamatosan hitéleti szolgáltatást kell nyújtania.

VI. Egyéb tárgyi feltételek
-

VII. Jogosult települések
Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:
Isztimér ; Kincsesbánya ; Fehérvárcsurgó ; Eplény ; Dudar ; Herend ; Borzavár ; Bánd ; Balinka ; Bakonyszentkirály ; Bakonyoszlop ;
Hárskút ; Bakonynána ; Bakonycsernye ; Bakonybél ; Zirc ; Szentgál ; Szápár ; Porva ; Pénzesgyőr ; Bodajk ; Csetény ; Csesznek ;
Olaszfalu ; Nagyveleg ; Nagyesztergár ; Mór ; Márkó ; Lókút ;

VIII. Elszámolható kiadások
Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) rendezvény költségei:
aa) fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak;
ab) sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek, egészségügyi mobil eszközök bérlési és telepítési költségei;
ac) eszköz-, terembérlet, és helyszínbérlés költségei;
ad) helyi termékbemutató költségei (hostessek költsége, alapanyag);
ae) táborozáshoz kapcsolódó szállás költség;
af) a köz és egészségbiztonsággal kapcsolatos kötelezettséget teljesítésének költsége;
ag) a rendezvény érdekében felmerülő szárazföldi személy és teherszállítási szolgáltatás;
ah) étel -, italfogyasztás;
b) marketing tevékenység:
ba) meghívók, hirdetések költségei;
bb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei; (adatgyűjtés költségei; adatbázis-használati jog költségei; szerkesztés költségei;
nyomdai költségek;terjesztés költségei; fotó és grafikai költségek;)
bc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;
bd) kiállítások részvételi költségei;
be) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);
bf) kapcsolattartás költségei (kommunikációs költség: telefon, és postaköltség, az internet havi díját nem tartalmazza);
c) infrastruktúra-fejlesztés:
ca) tereprendezés;
cb) elektronikus hálózatra történő csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
d) eszközbeszerzés: a rendezvény lebonyolításához szükséges, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján kis
értékű tárgyi eszköz;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
A rendezvény érdekében felmerülő száratföldi személy és teherszállítási szolgáltatás

IX. Értékelési szempontok
Értékelési szempont

Ellenőrzés módja

Pontszám

A rendezvény térségen kívüli hazai és/vagy
nemzetközi érdeklődésre is számot tart
A rendezvényhez kapcsolódóan egynél több új
kulturális és/vagy turisztikai termék születik
A rendezvény több éves folyamatos előzménnyel
rendelkezik. A kérelem szerinti tervezett rendezvénnyel
együtt
A rendezvény szorosan kapcsolódik a térségben élő
nemzetiségek történelméhez és/vagy kultúrájához.

Pályázat, a rendezvény forgatókönyve

25

Pályázat, a rendezvény forgatókönyve

25

Pályázat, a rendezvény forgatókönyve

25

Pályázat, a rendezvény forgatókönyve

25

Értékelési szempont

Részpontszám megnevezése

Részpontszám maximum pontszám

A rendezvény térségen kívüli hazai és/vagy
nemzetközi érdeklődésre is számot tart
A rendezvény térségen kívüli hazai és/vagy
nemzetközi érdeklődésre is számot tart

Igen

25

Nem

0

A rendezvényhez kapcsolódóan egynél több új
kulturális és/vagy turisztikai termék születik
A rendezvényhez kapcsolódóan egynél több új
kulturális és/vagy turisztikai termék születik
A rendezvény több éves folyamatos előzménnyel
rendelkezik. A kérelem szerinti tervezett rendezvénnyel
együtt
A rendezvény több éves folyamatos előzménnyel
rendelkezik. A kérelem szerinti tervezett rendezvénnyel
együtt
A rendezvény több éves folyamatos előzménnyel
rendelkezik. A kérelem szerinti tervezett rendezvénnyel
együtt
A rendezvény szorosan kapcsolódik a térségben élő
nemzetiségek történelméhez és/vagy kultúrájához.
A rendezvény szorosan kapcsolódik a térségben élő
nemzetiségek történelméhez és/vagy kultúrájához.

Igen

25

Nem

0

Több mint 10 éve rendezik meg folyamatosan

25

6-10 éve rendezik meg folyamatosan

10

3-5 éve rendezik meg folyamatosan

5

Igen

25

Nem

0

X. Jogkövetkezmények
-

XI. Csatolandó mellékletek
A tervezett rendezvény részletes forgatókönyve, költségvetése: időpont, helyszín, téma, közreműködők feltüntetésével. Az előző évi iparűzési
adóbevallások és befizetések másolata.

