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„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa. Az 
Európai Unió és a Magyar Köztársaság 

támogatásával.”



Pályázatunkat a Szent Mauríciusz Monostor 
Vendégházának felújítása érdekében nyújtottuk be 
2009-ben. A Monostor termékei (gyógynövények, 
gyertyák, műtárgymásolatok, stb.) már a turisták 
előtt ismertek és keresettek, ám mostanáig nem 
adatott méltó hely arra, hogy a monostorba 
érkezőket - a szerzetesek ősi hagyománya szerint –
vendégül lássuk.

A támogatási döntés számunkra pozitív eredménnyel 
zárult, így hamarosan megvalósulhat a tervezett 
projekt, melynek keretében egy új, 
akadálymentesített vendégház épül fel.

A projekt a falusi turizmus fejlesztésére, az 
ökológiai, kulturális és természeti értékek 
bemutatására is irányul.



A vendégház felújítására elkészített pályázatunkat a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz nyújtottuk be 
2009 januárjában. A támogatási döntés elhúzódott, így 
majd egy évvel később kaptunk határozatot arról, hogy 
pályázatunkat kedvezően bírálták el. Projektünk 
megvalósításához 23.200.096 Ft-ot kaptunk. A kérelem 
összeállításában ill. a megvalósítás első lépéseiben nagy 
segítséget nyújtottak az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési 
Akciócsoport munkatársai. Rendszeres tájékoztatást 
kaptunk a rendeletek ill. a határidők folyamatos 
módosításáról, képzésekkel, tájékoztató napokkal járulnak 
hozzá projektünk sikerességéhez. Pozitívan értékeljük az 
ÚMVP III. tengely pályázati lehetőségeit, hiszen a HACS-ok
segítségével hatékonyan használjuk fel az Uniós 
forrásokat. A helyi döntéshozatal előnye a helyismeret, így 
olyan magánszemélyek/szervezetek/vállalkozások is 
támogatáshoz juthatnak, aki más forrásból nem 
részesülhetnek. 

Ormos Judit

projektmenedzser



MEGHÍVÓ
A Szent Mauríciusz Monostor szeretettel meghívja Önt a
„Szent Mauríciusz Monostor Vendégházának felújítása”című projekt 
bemutató-rendezvényére
Helyszín: Szent Mauríciusz Monostor Barokkebédlő
Időpont: 2010. június 14. (hétfő) 15,00 óra

Program:
15.00 – 15.10  Köszöntő

Baky György - Bakonybél Község Polgármestere
15.10 -15.40 „Szent Mauríciusz Monostor Vendégházának felújítása” 
című projekt bemutatása

Halmos Emil Ábel OSB perjel – Szent Mauríciusz Monostor
15.40 -16.00 Beruházás terveinek bemutatása, kivitelezés 
folyamatának ismertetése

Józsa Viktor, kivitelező – D.J.P COMBI Szolgáltató Kft. 
16.00 – 16.15 Kérdések – válaszok
A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információért, kérem forduljon 
Halmos Emil Ábel OSB perjelhez
Telefon: +36-30/336-6878

Megjelenésére feltétlen számítunk!
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa.

Az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság támogatásával

www.umvp.eu










