Kitöltési útmutató
Figyelem! A projekt adatlaphoz nincs a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága
által készített hivatalos útmutató.
A kitöltéshez „A BAKONYÉRT” Egyesület munkatársai által készített kitöltési
útmutatóval szeretnénk segítséget nyújtani. A kitöltési útmutató használata a
kitöltéséhez nem kötelező, de jelentősen segítheti a projekt adatlapot benyújtók
felkészülését a projekt benyújtására.
1. Ügyfél adatai
Kitöltése értelemszerű.
Amennyiben Ön még nem rendelkezik regisztrációs számmal, kérjük, igényelje meg a G001es adatlapon, amely a www.abakonyert.hu honlapon keresztül is letölthető.
Ha a benyújtásig még nem áll rendelkezésére a regisztrációs szám, írja be, hogy még nem áll
rendelkezésre, annak megkérése folyamatban van.
Kérjük, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében adjon meg e-mail címet. Figyeljen azonban
arra, hogy a projekt adatlap benyújtását követően rendszeresen nézze az e-mailjeit, mert az emailes levelezési forma választása esetén az esetleges hiánypótlási határidő azon a napon
kezdődik, amikor kiküldésre került az erre irányuló e-mail.
2. Célterületre vonatkozó információk
Ezeket az információkat célterületenként az alábbi táblázatban összesítettük:
Célterület azonosítója
1 023 343
1 023 336
1 023 329
1 023 312

1 023 251
1 023 268
1 023 275
1 023 282
1 023 299
1 023 305

Célterület megnevezése
Helyi termék előállítása, a termékek,
szolgáltatások piacra jutásának támogatása
Mikro kis és középvállalkozások létrehozása
és fejlesztése
Lókút faluközpont-belső terek felújítása
Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód
megorzését szolgáló többfunkciós közösségi
terek kialakítása,fejlesztése
Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és
vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése
Kis értékű bakonyi rendezvény
Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti
tevékenységéhez
kapcsolódó
eszközök
beszerzése
Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok
támogatása
Műemlék építmények megóvása-felújítása
Helyi márka kialakítása a Bakonyban

A LEADER HACS neve: „A BAKONYÉRT” Egyesület
Figyelem! Csak az alábbi 29 település területén megvalósításra kerülő projektek
vonatkozásában lehet pályázni: Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály,
Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr,
Porva, Szápár, Zirc, Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Fehérvárcsurgó, Isztimér,
Kincsesbánya, Nagyveleg, Mór (külterület), Bánd, Hárskút, Herend, Márkó, Szentgál.
3. Költségkalkuláció
Kitöltése értelemszerű.
4. Fejlesztés megnevezése
Kitöltése értelemszerű.
5. Megvalósítás tervezett helyszíne
A kitöltésnél vegye figyelembe, hogy „A BAKONYÉRT” Egyesülethez benyújtásra kerülő
projekt adatlapok alapján a megvalósításra kerülő fejlesztések kizárólag az Egyesület
tevékenységi területéhez tartozó 29 település (2. pontban részletezett) egyikén, vagy azok
bizonyos csoportján valósulhat meg.
6. Tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása (max. 2000 karakter)
Az első 5-6 mondatban foglalja össze a projektet, hogy az olvasó már az elején kaphasson egy
átfogó képet a projekt tartalmáról. Térjen ki minden lényeges információra, azonban kérjük,
hogy röviden, tömören, érthetően fogalmazzon és ügyeljen a 2000 karakteres korlátra (kb. 2
A/ oldal terjedelem).
7. HVS-hez való illeszkedés indoklása, hivatkozási pontok megjelölése a HVS-ből
(LEADER kritérium). (max. 1000 karakter)
Ezen pont kitöltéséhez feltétlenül szükséges, hogy az adatlapot benyújtó ismerje „A
BAKONYÉRT” Egyesület által készített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS). Az
illeszkedés indoklásához, hivatkozási pontok megjelöléséhez javasolt szerkezet, illetve
tartalom:
LEADER
alapelv

HACS
által
kritérium

megfogalmazott

Indoklás (miként érvényesül az
adott kritérium a pályázatra
vonatkozóan)

Célterülethez való illeszkedés módjának leírása:
A fő célkitűzéshez (HVS 3.3. pontja) és intézkedéshez (HVS 3.4. pontja) való illeszkedés
bemutatása.
Az alábbiakban ennek kapcsán a LEADER-szerűségnek való megfeleléshez adunk
tájékoztatást:

A LEADER francia eredetű mozaikszó. A Liaison Entre Actions pour le Development
de’Economie Rurale meghatározás rövidítéseként jött létre, jelentése: közösségi
kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért. A program 1991 óta létezik.
A LEADER az Európai Unió speciális, „közösségi kezdeményezés” típusú fejlesztési
programjai közé tartozik. Elősegíti, hogy a vidéki területek új módokat találjanak
versenyképességük elérésére vagy fenntartására, a lehető legjobban használják ki a javaikat,
és választ találjanak az előttük álló kihívásokra.
A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan
javak és szolgáltatások létrejötte, fejlődése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb
hozzáadott értéket biztosítják a vidéki területeken.
Aki ebben a pályázati formában szeretné megvalósítani projektjét, miközben élvezi a
közösségi együttműködésen alapuló módszer minden előnyét, egyúttal vállalja az ezzel járó
alapvető speciális kötelezettségeket is. Ezek biztosítják a más pályázati programoktól való el-,
illetve lehatárolást.
A megfelelő lehatárolás érdekében a LEADER-szerű elemek közül egy-egy projektnek
minimum 4 alapelvnek teljesülnie kell (azon belül bármely kritérium megvalósulása az adott
alapelv teljesülését jelenti).
Alapelvek
I. Terület alapú megközelítés
II. Alulról építkező megközelítés
III. Köz- és magánszféra partnersége
IV. Innováció
V. Integrált és ágazatközi fellépések
VI. Hálózatépítés és együttműködés
Alapelveken belüli kritériumok
I. Terület alapú megközelítés
1. A kedvezményezett a projektben olyan partnerekkel épít kapcsolatot, akik/amelyek a LEADER
támogatásra jogosult településeken végzik tevékenységeiket.
Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján
II. Alulról építkező megközelítés
2. A kedvezményezett vállalja, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén
legalább 1 alkalommal részt vesz a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos,
együttműködést erősítő személyes konzultáción, rendezvényen vagy képzésen.
Ellenőrzése: ügyfél nyilatkozata alapján
III. Köz- és magánszféra partnersége
3. A kedvezményezett együttműködik a helyi akciócsoport településein működő szervezetekkel
szférák között, ágazatok között vagy ágazaton belül, vagy azt a projekt megvalósítása során építi
ki.
Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján
IV. Innováció
4. A kedvezményezett „A Bakonyért” HACS területén a vállalkozás célú projekt megvalósítása
során az új vagy meglévő tevékenységéhez képest új technológiai módszert, eljárást vagy
magasabb színvonalú módszert vagy új termelési, előállítási folyamatot alkalmaz. A meglévő
vagy új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése vagy fejlesztése során a pályázó
vállalja, hogy magasabb színvonalú, vagy új szolgáltatást valósít meg. Rendezvény jogcím esetén
új rendezvényt, vagy a korábbi rendezvényéhez képest új elemet épít be a pályázó.

Ellenőrzése: pályázat szöveges része alapján
V. Integrált és ágazatközi fellépések
5. A projekt hozzájárul a jogosult településeken a gazdasági vagy társadalmi fejlődéshez vagy az
egészséges életmód megőrzéséhez és a térség szempontjából fontos, a helyi stratégiában
meghatározott gazdasági vagy társadalmi igényt elégít ki.
Ellenőrzése: elfogadott HVS alapján
6. A projekt hozzájárul a helyi akciócsoport területén a közösségi, kulturális, környezeti, épített
örökségi értékeinek megőrzéséhez, vagy újak teremtéséhez.
Ellenőrzése: HVS alapján
VI. Hálózatépítés és együttműködés
7. A kedvezményezett által javasolt projekt megvalósításának alapvető eleme a helyi akciócsoport
területén, vagy azon kívül működő szervezetekkel való együttműködés.
Ellenőrzése: együttműködési megállapodás alapján

Fogalommagyarázat
Jogosult települések: jelen kiírás keretében „A BAKONYÉRT” Egyesület által közösen
megalkotott és elfogadott stratégiában együttműködő 29 település.
Szférák közötti együttműködés: olyan együttműködés, amelyben vállalkozói, civil, és
önkormányzati szféra tagjai közül legalább 2 szféra együttműködése jelen van.
Ágazatok közötti együttműködés: olyan együttműködés, amelyben minimálisan egy-egy
szférában több szakmaterület együttműködése szerepel (pl. építőipar-kereskedelem,
önkormányzat-szociális területen működő civil szervezet).
Ágazaton belüli együttműködés: olyan együttműködés, amelyben minimálisan egy-egy
ágazaton belül több szervezet együttműködése szerepel (pl. turisztikai területen érintett több
vállalkozás, építőipari területen belül érintett több vállalkozás).
A célterületekre meghatározott LEADER kritériumok listáját kérjük töltse le az adott
(pályázni) kívánt célterületre vonatkozóan honlapunkról!
8. Adatvédelmi záradék
Kitöltése értelemszerű
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
A pályázati felhívás 15. oldala, V. pont tartalmazza az összeférhetetlenséggel kapcsolatos
információkat.
Kérjük, gondolja át, hogy az Ön által benyújtott projekt esetében fennáll-e valamely jelzett
összeférhetetlenségi állapot.
Amennyiben igen, úgy kérjük, nyújtson be összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
A www.abakonyert.hu honlapra feltettünk egy összeférhetetlenségi nyilatkozati mintát. Ennek
használata nem kötelező, de ügyeljen arra, hogy a pályázati felhívásnak megfelelő
adattartalmú összeférhetetlenségi nyilatkozatot nyújtson be.
Ügyeljen arra, hogy a projekt adatlapot hiánytalanul és pontosan kitöltve nyújtsa be.
Kérjük, hogy lehetőség szerint a projekt adatlapot elektronikus formában is nyújtsa be, ez
nem kötelező, de jelentősen tudja gyorsítani annak feldolgozását.

Amennyiben további kérdése merül fel, kérje munkatársaink segítségét az alábbi
elérhetőségek egyikén:
Iroda Zirc
8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.
Bachstetter Tamás 88/415-791
Hutvágnerné Kasper Judit 20/310-2748
Kasper-Renkó Andrea 88/415-791
Fax:88/415-791
email:abakonyert@gmail.com
Az iroda nyitvatartási rendje:
Hétfő-szerda: 08 – 16 óráig
Csütörtök: 08 – 18 óráig
Péntek: 08 – 16 óráig
Reméljük, hogy jelen útmutatóval segítettük Önt a projektje előkészítésében. A kidolgozáshoz
jó munkát kívánunk!
Üdvözlettel:
„A BAKONYÉRT” Egyesület munkaszervezete

