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I. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 
I.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövıképe 
 
Egy olyan optimális vidéki élettér megteremtése, amely belsı és külsı erıforrásainak fenntartható 
kihasználása mellett demográfiai, gazdasági, humán és környezeti adottságainak kedvezı irányban 
történı változásával/változtatásával, illetve a folyamatok visszahatásával érhetı el. 
 
 
I.2. Fıbb célkitőzések 
 

� A helyi gazdaság innovatív, versenyképes fejlesztése, a térségi vállalkozások jövedelemtermelı 
és foglalkoztató képességének fokozása a hátrányok (kevés-, tıkehiányos vállalkozás) 
kezelésével. 

� A turisztikai potenciál gazdagítása a jelentıs, és csak kevéssé kihasznált természeti, épített, 
kulturális környezeti, és infrastrukturális erıforrások mobilizálása, minıségi fejlesztése révén. 

� Térségi, térségen kívüli kapcsolatok fejlesztése, a helyi identitástudat erısítése, közösségépítés. 
� A települések fejlettségében tapasztalható egyenlıtlenségek csökkentése az elızı célkitőzések 

elérésének eredményeként. 
 
 
I.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 
 
A 2008. elsı félévében, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében készülı 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) elsıdleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra 
olyan válaszok megfogalmazása – melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelı 
fejlesztéshez, valamint elısegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását – volt. 
A HVS végrehajtása során elért eredmények, az országban, és a világban zajló társadalmi és gazdasági 
folyamatok szükségessé teszik a HVS rendszeres felülvizsgálatát, hogy az említett változásokra a HVS 
adekvát válaszokat tudjon adni. 
A HVS idıszakos felülvizsgálata, frissítése biztosítja, hogy az, az adott LEADER helyi akciócsoport 
által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükrözı alapdokumentum legyen, 
hogy beleépülhessenek a program eddigi megvalósítása-, az elsı és a második LEADER pályázati 
idıszak során szerzett gyakorlati tapasztalatok. Továbbá hozzájárulhat a LEADER program 2014-20. 
programozási idıszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is. 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Darányi Ignác Terv megvalósításának végsı 
szakaszában legfontosabb feladatunk az elért eredményeink megerısítése, a még rendelkezésre álló 
források hatékony lekötése és felhasználása, ezért a 2013-ban elkészülı HVS módosítása kiterjed a 
2008-ban megfogalmazott célok, intézkedések és eredmények áttekintésére – és amennyiben 
szükséges, azok módosítására –  az esélyegyenlıségi és fenntarthatósági szempontok erısítésére. 
A HVS új fejelezete, a LEADER Intézkedési Terv arról ad átfogó tájékoztatást, hogy a stratégiában 
megfogalmazott célok, milyen módon valósíthatók meg a LEADER forrás hatékony felhasználásával. 
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I.4. A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevık 
 
Akciócsoportunk – a vonatkozó ÚMVP IH iránymutatások és saját hitvallásának szelleméhez hően – 
a tervezési folyamatnak minél nagyobb nyilvánosságot kívánt biztosítani, ezért a a HVS 
felülvizsgálatban való részvétel lehetıségét az alábbi csatornákon keresztül biztosította: 

� Saját honlapunkon (www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu), valamint a polgármesteri hivatalokban 
kihelyezett hirdetményekben tájékoztattuk az érintett lakosságot a HVS felülvizsgálatának 
elindulásáról, a projektgyőjtésrıl, a tervezı munkába való bekapcsolódás csatornáiról. 

� Internetes nyilvánosság: a honlapunkon közzé tettük a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról 
szóló tájékoztatásokat, továbbá e-mailen (bkkve.leader@gmail.com) biztosítottuk azok 
véleményezési lehetıségét. 

� Folyamatos konzultációs lehetıséget tartottunk – amit sok érdeklıdı, projektötlet gazda 
igénybe vett – akciócsoportunk munkaszervezetének irodájában (Kisbér, Kossuth L. u. 14.; 
tel/fax: 34/352-387). 

 
Akciócsoportunk Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata kapcsán elızetesen meghirdetett 
településcsoportos fórumokat szerveztünk a vidékfejlesztésben érintett szereplık részére az alábbi 
idıpontokban és helyszíneken: 
 

2013. március 18. (hétfı) 10.00 óra Ács – Polgármesteri Hivatal (Gyár u. 23.) 
2013. március 18. (hétfı) 14.00 óra Ácsteszér – Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 45.) 
2013. március 20. (szerda) 10.00 óra Császár – Mővelıdési Ház (Váci M. u. 1.) 
2013. március 21. (csütörtök) 10.00 óra Réde – Polgármesteri Hivatal (Széchenyi I. u. 27.) 
2013. március 21. (csütörtök) 15.00 óra Kisigmánd – Faluház (Fı u. 40.) 
2013. március 25. (hétfı) 14.00 óra Ászár – Közösségi ház (Kossuth L. u. 1.) 

 
A rendezvényeken röviden bemutattuk a kapcsolódó alapfogalmakat, a HVS-t, a pályázat menetét és a 
LEADER keretrendelet tervezetét. A második részben beszéltünk, beszélgettünk a HVS aktuális 
felülvizsgálatáról, a felmerült helyi elképzelésekrıl, projektötltekrıl. 
 
A fórumok mellett számos érdeklıdı, projekt ötletgazda kereste meg munkaszervezetünket 
ügyfélfogadási idıben. 
Akciócsoportunk havonta megjelenı elektronikus hírlevelének januári, februári és márciusi számában 
is olvashattak a HVS felülvizsgálatával kapcsolatos információkat az érdeklıdık. 
A helyi újságoknak és a települési honlapoknak is eljuttatjuk a felülvizsgálattal kapcsolatos fıbb 
tudnivalókat. 
A felülvizsgálat során április elejéig összesen 58 személy, ill. szervezet nyújtott be összesen 69 db 
projektötletet a rendelkezésre álló formanyomtatványon. 
Munkaszervezetünk a beérkezett projektötleteket tematizálta, vizsgálta azok illeszkedését az addig 
elkészült HVS részekhez, valamint lehatárolását más ÚMVP, ÚSZT pályázati forrásoktól. Az egyesület 
elnökségébıl álló tervezıi csoport a beérkezett projektötleteket saját elképzeléseivel kiegészítve 
dolgozta ki az öt darab Leader intézkedést. 
Az elnökség nyilvános, felülvizsgálattal kapcsolatos üléseit a következı idıpontokban tartotta 
Kisbéren, munkaszervezetünk irodájában: 2013. március 25. 10 óra és április 4. 14.00 óra. 
A ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület tagsága 2013. április 10-én nyilvános 
közgyőlésén fogadta el a HVS végsı változatát. 
 
I.5. A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 
 
A 2008. elsı félévében, az ÚMVP keretében készülı stratégia – mely 2011-ben már felülvizsgálatra 
került – fıbb elemei (jövıkép, célkitőzések és intézkedések) nem változtak. A gazdasági és társadalmi 
környezet idıközbeni változásai, a beérkezett projektötletek és tapasztalatok alapján az eddigi pályázati 
célterületeket felváltó Leader Intézkedési Tervet dolgoztuk ki. 
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II. HELYZETELEMZÉS 
 
 
II.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett terület ismertetése 
 
 
II.1.1. A térség általános jellemzıi 
 
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ akciócsoport a Kisbéri statisztikai kistérség 17- és a Komáromi 
statisztikai kistérség 8 jogosult településének összefogásával jött létre Komárom-Esztergom megye 
nyugati-délnyugati részén. 
A 311/2007. Kormányrendelet szerint a Kisbéri kistérség társadalmi-gazdasági szempontból 
elmaradott, a vidékfejlesztés szempontjából kedvezményezett, valamint a területfejlesztés 
szempontjából hátrányos helyzető. Bakonybánk község egyike a területfejlesztés szempontjából a 
leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzető településeknek. Elsısorban az 
akciócsoport területének déli fele jellegzetesen belsı perifériás térség. Jelentıs fejlesztési csomópontok 
találhatók közelében, szinte körbeveszik a területet, de maga szervesen egyikhez sem csatlakozik, sıt a 
centrumok mindegyike szívó hatást gyakorol rá. 
Az akciócsoport területe (820 km2) a megye területének (2 265 km2) 36,20%-át foglalja el, ugyanakkor 
2011. december 31-én népessége (41 544 fı) mindösszesen a megyei összlakosság (314 344 fı) 
13,22%-a. A ritka településhálózatban a népsőrőség 50,66 fı/km2, azaz alapvetıen vidéki jelegő 
terület, jó általános környezeti állapottal. A térség 25 települése közül három közepes mérető település 
rendelkezik városi ranggal (a legnépesebb közülük Ács 7 132 fı lakossal), ahol az összlakosság közel 
40%-a él. A községek átlagos népessége 1 141,86 fı, ez alatti településméret a déli, aprófalvas 
területeken jellemzı. 
Az akciócsoport területén két természetföldrajzi középtáj találkozik: a szinte sík, alföldi jellegő 
Komárom-Esztergomi-síkság (Gyır-Tatai teraszvidék, Igmánd-Kisbéri medence) és a Bakony-
hegyvidék patakvölgyekkel tagolt, hullámos térszínő, változatos kitettségő hegylábi térszíne (Súri-
Bakonyalja, Bársonyosi-dombvidék). E természetföldrajzi, domborzati kettısség a térség számos 
egyéb tulajdonságát is meghatározza: 
 

A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ akciócsoport északi- és déli területének sajátosságai 
Jellemzık Északi terület Déli terület 

Domborzat sík, alföldi jellegő  
magasabb térszínő patakvölgyekkel 
tagolt dombság 

Településszerkezet 
ritkább településszerkezet, nagyobb 
lélekszámú települések 

sőrőbb településszerkezet, kisebb 
lélekszámú települések 

Mezıgazdasági mővelési mód 
elsısorban szántóföldi 
növénytermesztés, szılészet-borászat 

elsısorban erdıgazdálkodás, 
másodsorban szántóföldi 
növénytermesztés 

Gazdasági ágak 
mezıgazdasági termékek 
feldolgozása, élelmiszeripar, 
könnyőipar 

mezıgazdasági termékek feldolgozása, 
szolgáltatások 

Közlekedésföldrajz, külsı 
kapcsolatok 

nyugat-keleti- (M1-es autópálya, 1-es 
fıút, Bécs-Budapest vasútvonal) és 
észak-déli (komáromi határátkelıhely, 
13-as fıút) irányú kapcsolatok 

fıként déli- (82-es fıút) és délkeleti 
(81-es fıút) kapcsolatok 

 
Az akciócsoport kiránduló térség, elsısorban a nagyvárosokban élık és az alacsony jövedelemmel 
rendelkezık körében a legkedveltebb üdülı és kirándulóhely. A táj jellegzetességét, vonzerejét fokozó 
számos kisebb-nagyobb mőemlék, vagy mőemlék jellegő építmény található itt. Jellemzınek tartott, 
fémjelzı termékei: a ló (Bábolna – arab telivér, Kisbér – kisbéri félvér), a bor (az Ászár-Neszmélyi 
borvidék Bársonyos-Császári körzete) és a vadon élı állatok. 
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II.1.2. A térség környezeti állapota, földrajzi jellemzıi, földhasználati módok 
 
Az akciócsoport területe növényföldrajzi beosztás szempontjából a Pannóniai flóratartományba 
tartozik, az Alföld- és a Dunántúli-középhegység flóravidékeinek határán található. A két flóravidék 
természetes növénytakarója a tatárjuharos lösztölgyesek és a homoki gyepek, illetve a cseres-
kocsánytalan tölgyesek. A mezıgazdasági mővelés következtében azonban a természetes 
növénytakaró kiterjedése visszahúzódott, azonban a táj megırizte jellegzetes arculatát, mozaikosságát. 
Az erdısültségi mutatót vizsgálva a déli, bakonyaljai területek régiós szinten is a legmagasabb értékkel 
(26,4%) rendelkeznek. Az északi rész esetében az összes hasznosítható terület 5,5%-a erdısült, 
területileg a Duna árterén, valamint a mezıgazdasági mőveléső területekbe szórványerdıként 
beékelıdve találhatók. 
A térség állatvilága is kétarcú, a Kisalföld- és a faj gazdagabb Dunántúli-középhegység faunajárása 
találkoznak területén. 
Leginkább a déli területeken, s a Kisalföldhöz tartozó gyepterületeken számos természeti érték, 
természetközeli élıhely található, melyek a zöldturizmus és az oktatás potenciális színhelyei, 
ugyanakkor a turistautak, tanösvények és pihenıhelyek száma elenyészı. 
Fokozottan védett madárfajok fészkelıhelyeit találjuk a területen. A NATURA 2000 hálózat kiemelt 
jelentıségő különleges természet-megırzési területnek jelölt területei közé a térség gyepei (Császár 
községben a Bársonyos, a Csépi gyepek) és Ács községben a Duna és ártere tartoznak, különleges 
természet-megırzési területek az Ácsi gyepek és a Mocsai ürgés legelı. A természeti tájak 
összkiterjedése az akciócsoport területének 13%-át jelentik. 
Az éghajlati viszonyokban a Dunántúli-középhegység kissé hővösebb, hegyvidéki és a Kisalföld 
enyhén kontinentális éghajlati jellemzıi keverednek. 
A térség két jelentıs vízfolyása – az északi határt jelentı Duna mellett – a Concó és a Cuhai-Bakony-
ér. A felszíni tavak részben a vízfolyások felduzzasztásából, másrészt a homok- és kavicsbányászat 
eredıjeként képzıdtek. Ezek halászati, horgászati és rekreációs funkciókat lát(hat)nak el. 
A ritka településhálózat, a környezetszennyezı ipari tevékenységek hiánya következtében a környezet 
általános állapota jónak mondható. 
Veszélyeztetı tényezık: 

� az intenzív szántóföldi növénytermesztésbıl adódó agrár-környezetvédelmi problémák, 
� a vízvédelem szempontjából a közmőolló nyitottsága (a 2009-ben nyilvántartott 16 309 db 

lakásból 15 069 db bekapcsolt a közüzemi vízhálózatba – 92,4%, viszont csak 10 377 db 
rendelkezik közüzemi csatornával – 63,6%), ami a Kisbéri kistérségben megvalósítás alatt lévı 
KEOP-os és KDOP-s pályázati projektek keretében csökken, 

� a levegı- (magas por- és szénmonoxid terhelés), zaj- és rezgésvédelem szempontjából az M1-es 
autópálya, az 1-es, 13-as és 81-es számú fıútvonalak átmenı forgalmának közlekedési eredető 
pontszerő terhelése. 

A térségben minden település rendelkezik értékes épületekkel, építészeti értékekkel. Elsısorban a 
templomok jelentısek, emellett a mezıgazdasági arculatot megırzı gazdasági épületek, nemesi 
kastélyok, kúriák, emlékházak képviselnek nagy értéket. 
 
 
II.1.3. Demográfiai helyzet 
 
Az akciócsoport területe (820 km2) a megye területének (2 265 km2) 36,20%-át foglalja el, ugyanakkor 
2011. december 31-én népessége (41 544 fı) – ami 2010. január 1. óta 322 fıvel, 0,79%-kal nıtt – 
mindösszesen a megyei összlakosság (314 344 fı) 13,22%-a. 
A 25 település közül három rendelkezik városi ranggal: Ács, Bábolna és Kisbér, ahol az összlakosság 
17,16-, 8,80- illetve 13,60%-a (összesen 39,56%-a) él. Egy nagyközség, Nagyigmánd található a 
térségben. A községek átlagos népessége 1 141,86 fı, ez alatti településméret a déli, ritkábban lakott 
területeken jellemzı (dél – 10 db település, észak – 2 db település). 
A demográfiai folyamatokat jellemzı mutatók alapján a megye jelentısen elmaradott települései 
találhatók a térségben, fıként a déli területeken. 
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Az 1980. és 2000. között bekövetkezett jelentıs népességfogyást (5-7%) követıen, 2000. és 2010. 
között a népességszám ismét csökkent (42 383 fırıl 2,74%-kal 41 222 fıre), majd 2011. végére 
némiképp növekedett (322 fıvel 41 544 fıre). 
2009-ben a térségben az élve születések száma 358 (8,78 1 000 lakosra vetítve), a halálozásoké 638 
(15,72 1 000 lakosra vetítve) volt, azaz a természetes fogyás 280 fı (a lakosságszámhoz viszonyítva 
Bársonyos mutatója kiugró: -33, azaz -44,83 1 000 lakosra vetítve). A belföldi vándorlási különbözet 
összességében -167 fı volt, a legtöbben Almásfüzitıre költöztek be (33 fı), a legtöbben Bábolnáról 
vándoroltak el (38 fı) az év folyamán. 
A népesség összetételében az utóbbi három évtizedben erısen negatív változások következtek be: 
elsısorban a 0-6 éves korú gyermekek száma csökkent drasztikusan (a jelenlegi az 1980. évinek csupán 
50-55%-a). A 7-17 éves korosztálynál még nem mutatkozik ilyen nagy mértékő csökkenés (a jelenlegi 
80-85%-a az 1980. évinek). Az idısebb korosztály esetében ugyanilyen nagy különbségek nem 
mutatkoznak, azonban a számok egyértelmően az idısek számának növekedését mutatják, amit 
nagyrészt a születéskori várható élettartam növekedése okoz. A 60 éves és idısebb népesség aránya az 
állandó népességhez viszonyítva stagnál a térségben: az elmúlt 15 évben átlagban 19-20% között 
mozgott, azonban jelentıs az egyes települések közötti különbség. Az adatok tehát nagy mértékő 
elöregedést (kiugróan magas Csatka község értéke) és természetes fogyást jeleznek. 
A ritka településhálózatban a népsőrőség 50,69 fı/km2, azaz alapvetıen vidéki jelegő terület, a 120 
fı/km2-nél nagyobb népsőrőségő településen (Almásfüzitı) lakók aránya 5,17%. 100 fı/km2 
népsőrőségnél nagyobb értékkel három település (Ászár, Bábolna, Kisbér) rendelkezik, a 20 fı/km2 
népsőrőséget három kistelepülés (Aka, Csatka, Csép) értéke nem éri el. 
Az akciócsoport néhány településén több nemzetiség él (cigány, német), melyek számos nemzetiségi 
önkormányzatot alakítottak (cigány – Ács, Ászár, Bana, Kisbér, Tárkány; német – Bakonysárkány), 
illetve nemzetiségi oktatást vezettek be. 
A cigány kisebbség lélekszáma stagnál, arányuk az összlakossághoz képest nı. Ez fıleg az óvodás és 
az általános iskolás korosztályoknál figyelhetı meg. 
 
 
II.1.4. Gazdasági környezet 
 
Az északi sík területek jó termıképességő talajain intenzív szántóföldi növénytermesztést (a 
vetésterület ¾-én gabonatermesztést) folytatnak fıként nagyüzemi gazdálkodási formában. A 
nagyüzemek mellett a kedvezıtlen birtokméreten dolgozó kis- és középgazdaságok száma és termelése 
ugyancsak jelentıs, fıként a Bakony közeli területeken. A térség nemzeti jelentısége a Bábolnán 
kifejlesztett iparszerő termelési rendszerekben, valamint Bábolna és Kisbér – jelenleg nem kihasznált – 
lótenyésztési hagyományaiban rejlik. A mezıgazdasági termelésben döntıen a gabona-hús (baromfi, 
sertés) vertikumok mőködnek, kiegészülve a takarmánygyártással és a gépkereskedelemmel. 
Összességében a mezıgazdaság termények élelmiszeripari feldolgozása csekély – fıként a déli 
területeken. 
Az agrárvállalkozások lehetıségei, a „zöld energia” alapanyagok elıállításával – összhangban a 
magyarországi fejlesztésekkel és az uniós kötelezettségekkel – kapcsolatosan bıvülnek. A kisalföldi 
térség kiváló gabona termesztési hagyományait, adottságait kihasználva, biodízel, bioetanol 
elıállítására létesülnek feldolgozók, kiszámítható, megfelelı színvonalú jövedelmet biztosítva a 
környék mezıgazdálkodóinak. 
A térség az Ászár-Neszmélyi borvidék részét képezi, azonban a szılıültetvények jelentıs része 
kiöregedett, kedvezıtlen fajta-összetételő, ugyanakkor a kistermelık száma és a szılészeti-borászati 
hagyomány jelentıs. A kertészeti kultúra és gyümölcstermesztés kis részaránnyal bír. 
A bakonyaljai területeken jelentıs az erdıgazdálkodás, azonban a faanyag feldolgozatlanul hagyja el a 
térséget. 
A Duna mellett (Almásfüzitı) logisztikai bázis kialakítása folyik, mely alternatívákat nyithat a 
vállalkozások számára. A folyami kikötı korszerősítése az áruszállítás olcsóbb, környezetbarát 
lehetıségét kínálja, erısítve a környezettudatos gondolkodást is. 
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Ipari kultúrával kevés helység, elsısorban a Duna mentén lévı települések (Almásfüzitı, Ács) – 
melyek kapcsolódnak a Komáromi ipari parkhoz –, valamint Kisbér és Bakonybánk (ipari terület) 
rendelkeznek. A térség iparfejlesztési stratégiájában célként jelenhet meg a közeli ipari parkok számára 
való ipari jellegő bedolgozói tevékenység kialakítása, ill. a meglévı fejlesztése. 
2009-ben a KSH 4 980 db regisztrált vállalkozást tartott nyilván a térségben (60%-kal többet a 3 évvel 
azelıtti adatnál!) – a legtöbbet a térség kisvárosaiban, ahol jelentısebb vállalkozói réteg található –, 
ezek közül: 667 db korlátolt felelısségő társulás (13,4%), 325 db betéti társaság (6,5%) és 3 868 egyéni 
vállalkozás (77,6%) volt. Tehát a regisztrált vállalkozások mindösszesen 19,9%-a társas vállalkozás, és 
csupán 24,4 db társas vállalkozás esik ezer lakosra Az akciócsoport kistelepülésein igen alacsony a 
vállalkozói készség, fıleg alapszolgáltatásokat nyújtó egyéni vállalkozásokat találunk. A térségi 
vállalkozások foglalkoztató szerepe alacsony, a nagy központi foglalkoztatók a térségen kívüli 
településeken mőködnek, ahova nagy létszámú munkavállaló ingázik naponta. 
A mőködı vállalkozások kb. 15%-a a mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat területén, 45%-a az 
iparban, építıiparban, 40%-a a kereskedelem, szolgáltatás területén dolgozik. 
A 2009. évben 448 db kiskereskedelmi üzletet – ebbıl 152 db élelmiszer jellegőt – tartottak nyilván. 9 
db gyógyszertár és 180 db vendéglátóhely mőködött az akciócsoport területén. 
 
 
II.1.5. Társadalmi környezet 
 
A civil szféra tevékenysége az akciócsoport minden településén nyomon követhetı, azonban kevés 
helyen rendelkeznek megfelelı humán és fizikai infrastruktúrával. A társadalmi részvétel és a 
társadalmi kontroll igényeinek egy részét elégítik ki tevékenységükkel. A gazdasági helyzet és a 
társadalmi aktivitás között nem látszik összefüggés a térségi civil szervezetek eloszlásában, 
munkájában, annak ellenére sem, hogy láthatóan a település méretével szoros összefüggésben van a 
településen mőködı civil szervezetek száma. 
Jellegüket tekintve meghatározóak a szabadidıs-, sport-, oktatási- és kulturális tevékenységet végzık, 
az ifjúsági szervezetek és a polgárırségek. 
Legmagasabb a szabadidıvel- és a sporttal kapcsolatos tevékenységgel foglalkozó non-profit 
szervezetek száma a térségben, azonban a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra minısége tág határok 
között mozog. 
A nagyüzemek mellett a kedvezıtlen birtokméreten dolgozó kis- és középgazdaságok száma és 
termelése ugyancsak jelentıs – fıként a Bakony közeli területeken –, de a gazdasági érdekképviselet és 
a kistermelık érdekvédelmi szervezetei kevéssé mőködnek. Jelentısek viszont a szılı- és bortermelık 
közösségei, a hegyközségek. 
A térség nemzeti jelentısége a lótenyésztési hagyományaiban rejlik. Jelentısek a lovas hagyományok, a 
lovas turizmus és a lótenyésztés szakmai képviseletét felvállaló egyesületek. Közöttük megtalálható az 
országos jelentıségő, nemzetközi kapcsolatokat is ápoló szervezet és a térségünkön átnyúló területi 
lefedettséggel megalapított egyesület is. 
A cigány kisebbség kulturális értékeinek megırzésével, hagyományápolással, a cigányság 
integrációjának elısegítésével, érdekképviseletével a civil szervezetek közt a Komárom-Esztergom 
Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége tesz komoly erıfeszítéseket. 
 
Az akciócsoport területét körülvevı régió az ország egyik legdinamikusabban fejlıdı térsége, ezen 
belül a térséget gazdasági és társadalmi térszerkezeti sajátosságok tekintetében közepes (kisalföldi 
területek), ill. közepesnél gyengébb (bakonyaljai területek) helyzet jellemzi. A külsı kapcsolatok, a 
gazdaságföldrajzi és közlekedési helyzetkép szempontjából a terület adottságai jók, azonban ez 
egyelıre a kifelé irányuló mozgást erısíti, fıként a munkaerı szempontjából, mely Gyır, Komárom, 
Mór, Székesfehérvár és Tatabánya ipari parkjaiba ingázik. A térség két fı foglalkoztatási, kereskedelmi 
és egyéb szolgáltatásokat nyújtó központja a kistérségek központi, névadó települései, melyeket 
nagyjából azonos fejlettségi szintő települések vesznek körül. 
Az akciócsoport munkavállaló korú népessége 27 952 fı volt 2013. februárjában, a teljes népesség (41 
544 fı) 67,29%-a (1,56%-kal kevesebb mint 2010. decemberében). A térségben a nyilvántartott 
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álláskeresık száma 2 169 (ez a mutató 2007. azonos idıszakában 1 317, 2010. azonos idıszakában 
2 162 fı volt) fıt ért el (7,61%). Azonban a nyilvántartásban nem szereplı munkanélküliek arányát 
plusz 1-2%-ra becsülik a szakemberek. 
A nyilvántartott álláskeresık iskolai végzettség szerinti összetételét tekintve 2010. végén a legfeljebb 
általános iskolát végzettek 36,1 %-os aránya volt a legmagasabb, de nem sokkal maradt el ettıl a 
szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek 35,3 %-os hányada sem. A szakközépiskolai, technikumi 
végzettséggel rendelkezık a nyilvántartásban szereplık 14,1 %-át adták, a gimnáziumban 
érettségizettek 9,5 %-os, a fıiskolát, egyetemet végzettekhez 5,0 %-os részarány tartozott. A 
nyilvántartott álláskeresık nemek szerinti megoszlásának tárgyévi alakulását a férfiak hányadának 1,7 
százalékpontos mérséklıdése jellemezte, bár ennek ellenére is ık maradtak enyhe többségben, arányuk 
51,5 %-ot mutatott. 
A nyilvántartásban szereplık állománycsoportok szerinti összetételét tekintve a fizikai besorolású 
álláskeresık száma az év végén 82,7 %-ot, a szellemi munkára pályázók aránya 17,3 %-ot ért el. 
Az álláskeresık korcsoportok szerinti megoszlása a következı: 25 év és fiatalabb 16,6 %, 26  – 35 év 
közötti 26,4 %, 36 – 45 év közötti 24,1 %, 46 – 50 év közötti 12,1 %, 50 év és idısebb 20,7 %. 
A tárgyév végén a nyilvántartásban szereplık 19,9 %-a, számított tartósan állást keresınek, ami 
arányában 7,2 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit. 
Képzettség és munkanélküliség szempontjából a cigány kisebbség százalékos mutatói az átlagnál 
negatívabbak. 
 
 
II.2. A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség 
 
Akciócsoportunk, a tervezést koordináló elnökség összetétele reprezentálja a legkülönbözıbb 
társadalmi csoportokat, lehetıséget biztosítva véleményük, elképzeléseik kifejésére, megvalósítására. 
Az alkalmazott nyilvánossági intézkedések (saját honlap, folyamatos konzultációs lehetıség több 
kommunikációs csatornán, tájékoztató fórumok, projektötlet győjtés, nyílt elnökségi ülések és 
közgyőlések) biztosították az érdeklıdık tervezı munkába való bekapcsolódásának lehetıségét. 
A HVS tervezésében és megvalósításában egyesületünk tagjai – akik reprezentálják a célterület 
mindhárom szféráját – mellett más térségi stratégiai partnerek (többcélú kistérségi társulások, 
munkaügyi kirendeltségek, mezıgazdasági tanácsadó szervezetek, gazdasági érdekképviseletek, civil 
ernyıszervezetek, helyi véleményformálók) együttmőködésére és munkájára is számíthatunk a 
tervezésben, tanácsadásban, a pályázók segítésében és a monitoringban. 
A program során azáltal, hogy a három terület (önkormányzati-, gazdasági- és civil-) egy közösen 
kigondolt és kidolgozott program megvalósítására hosszú távon, rendszeresen együttmőködik, 
erısödik a helyi partnerség. 
A támogatott fejlesztések során is elınyt, illetve kizárólagosságot élveznek a partnerségben 
megvalósított elképzelések. 
A program fontos szerepet játszik a társadalmi kohézió és a térségi identitástudat erısödésében. 
Az egyes tagszervezetek együttmőködése, tervei túlmutatnak jelen fejlesztés keretein, azzal 
párhuzamosan és azt követıen számos közös projektet kívánnak megvalósítani a célok, a jövıkép 
elérése érdekében. 
 
 
II.3. A LEADER megvalósítás során elért eredmények áttekintése 
 
Akciócsoportunk az elsı pályázati idıszakban három célterületet nyitott meg, melyekre összesen 6 
db pályázat érkezett, amik közül 5 db részesült támogatásban. 
A Vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében meghirdetett Kis és középvállalkozások fejlesztése 
elnevezéső célterület kis- és középvállalkozások új telephelyének létrehozását, infrastruktúrájának 
kiépítését, meglévı telephelyének bıvítését, korszerősítését új technológiai és/vagy infrastrukturális 
elemekkel, valamint kis- és középvállalkozások eszközállományának fejlesztését, új gépek, 
berendezések beszerzését célozta 77 370 407,- Ft forrás rendelkezésre bocsátásával. A célterületre egy 
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jogosultság miatt elutasított pályázat érkezett. A pályázati idıszak leárulta óta számos igény merült fel 
a helyi vállalkozások részérıl a célterület ismételt megnyitására. 
Ugyanezen jogcím keretében megnyitott Termelés, feldolgozás, értékesítés összekapcsolása 
célterületre termékcsoportonként – lehetıleg a termelık hálózatában – mikro mérető, helyi terméket 
elıállító élelmiszeripari feldolgozók kialakítására, fejlesztésére lehetett pályázni, a tagtelepülések 
folyamatos friss áru ellátásának megteremtése érdekében a következı termékkategóriákban: hús, tej, 
méz, gyümölcs. Cél volt a termelés, a feldolgozás, és az értékesítés összekapcsolása, együttmőködések 
generálása 46 512 240,- Ft, fejlesztési forrással. A támogatott pályázat (támogatás: 21 633 600,- Ft) 
saját elıállítású vágóállat feldolgozására irányul. Az idıközbeli igények alapján szükséges az alapanyag 
kategóriák bıvítése (zöldség, gabona). 
A Közösségi célú fejlesztés jogcím Pedagógiai mőhelyek kialakítása elevezéső célterülete pedagógiai 
mőhelyek indításához, fejlesztéséhez szükséges épületek, épületrészek kialakítását, -felújítását, 
oktatástechnikai eszközök-,berendezések-, oktatószoftverek beszerzését, elméleti és gyakorlati 
tananyagok kidolgozását támogatta 11 898 480,- Ft fejlesztési forrással. Az intézkedés keretében mind 
a négy induló pályázati projekt támogatásban részesült (10 667 777,- Ft összértékben). 
Az eddigi munkánk tapasztalatai, a tervezési idıszakban és elıtte beérkezett projektötletek több 
célterület kidolgozását, meghirdetését indokolják. 
Az ÚMVP LEADER intézkedésére az alábbi célterületekre nyújtottak be pályázatot 2009. 
novemberében, és kaptak támogatási határozatot 2010. nyarán: 
 

Pályázati jogcímek, célterületek 
Benyújtott 

pályázatok száma 
(db) 

Támogatott 
pályázatok száma 

(db) 
Gazdaságfejlesztés 

Vál la lkozás i  a lapú  f e j l e sz t é s  
Kis és középvállalkozások fejlesztése 1 0 
Termelés, feldolgozás, értékesítés 
összekapcsolása 

1 1 

Térs é g en  b e lü l i  eg yü t tmőködé s  
-- 0 0 

Szolgáltatásfejlesztés 
Közös s é g i  c é l ú  f e j l e sz t é s ek  
Pedagógiai mőhelyek kialakítása 4 4 
Térs é g en  b e lü l i  eg yü t tmőködé s  
-- 0 0 
Rendezvény  
-- 0 0 
Mindösszesen: 6 5 

 
 
A 2011. végén lezárult második LEADER jogcím (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet) 10 db pályázati 
célterületére elektronikus úton 52 db pályázat érkezett, melyek közül a kérelemkezelés után 37 db 
részesült támogatásban összesen 191 891 633,- Ft értékben, 2012. második negyedévében az alábbiak 
szerint: 
 
1. Célterület: Települési gazdasági területek kialakítása, fejlesztése 

Közös s é g i  c é l ú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 40 000 000,- Ft 
Összesen lekötött: 16 709 263,- Ft 
Támogatott pályázat: 2 db 
Elutasított pályázat: 0 db 
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2. Célterület: Kis- és középvállalkozások fejlesztése 
Vál la lkozás i  a lapú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 50 000 000,- Ft 
Összesen lekötött: 17 955 866,- Ft 
Támogatott pályázat: 2 db 
Elutasított pályázat: 0 db 

 
3. Célterület: Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Kisbéren 

Vál la lkozás i  a lapú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 30 000 000,- Ft 
Összesen lekötött: 2 055 782,- Ft 
Támogatott pályázat: 1 db 
Elutasított pályázat: 2 db 

 
4. Célterület: Termelés, feldolgozás, értékesítés összekapcsolása 

Vál la lkozás i  a lapú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 30 000 000,- Ft 
Összesen lekötött: 20 000 000,- Ft 
Támogatott pályázat: 2 db 
Elutasított pályázat: 2 db 

 
5. Célterület: Szociális alapú önfenntartó foglalkoztatás támogatása 

Közös s é g i  c é l ú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 40 000 000,- Ft 
Összesen lekötött: 19 956 842,- Ft 
Támogatott pályázat: 1 db 
Elutasított pályázat: 1 db 

 
6. Célterület: Erdészeti szolgáltatók és zöldterület kezelık eszközparkjának fejlesztése 

Vál la lkozás i  a lapú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 10 000 000,- Ft 
Összesen lekötött: 2 799 666,- Ft 
Támogatott pályázat: 1 db 
Elutasított pályázat: 1 db 

 
7. Célterület: Bemutató helyek, közösségi terek és sportlétesítmények kialakítása, felújítása 

Közös s é g i  c é l ú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 105 500 000,- Ft 
Összesen lekötött: 105 410 283,-,- Ft 
Támogatott pályázat: 13 db 
Elutasított pályázat: 4 db 

 
8. Célterület: Együttmőködésben a Bakonyalja-Kisalföld kapujáért 

Közös s é g i  c é l ú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 5 000 000,- Ft 
Összesen lekötött: 3 945 998,- Ft 
Támogatott pályázat: 1 db 
Elutasított pályázat: 1 db 

 
9. Célterület: LEADER rendezvény 

Rendezvény  
Fejlesztési forrás: 10 000 000,- Ft 
Összesen lekötött: 3 057 933,- Ft 
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Támogatott pályázat: 13 db 
Elutasított pályázat: 5 db 

 
10. Célterület: Kisebbségi hagyományok megırzése 

Közös s é g i  c é l ú  f e j l e sz t é s  
Fejlesztési forrás: 9 500 000,- Ft 
Összesen lekötött: 0,- Ft 
Támogatott pályázat: 0 db 
Elutasított pályázat: 0 db 

 
 
II.4. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának indokoltsága 
 
A 2008. elsı félévében, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében készülı 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) elsıdleges célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra 
olyan válaszok megfogalmazása – melyek hozzájárulnak a vidék sajátosságainak megfelelı 
fejlesztéshez, valamint elısegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását – volt. 
A HVS végrehajtása során elért eredmények, az országban, és a világban zajló társadalmi és gazdasági 
folyamatok szükségessé teszik a HVS rendszeres felülvizsgálatát, hogy az említett változásokra a HVS 
adekvát válaszokat tudjon adni. 
A HVS idıszakos felülvizsgálata, frissítése biztosítja, hogy az, az adott LEADER helyi akciócsoport 
által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükrözı alapdokumentum legyen, 
hogy beleépülhessenek a program eddigi megvalósítása-, az elsı és a második LEADER pályázati 
idıszak során szerzett gyakorlati tapasztalatok. Továbbá hozzájárulhat a LEADER program 2014-20. 
programozási idıszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is. 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Darányi Ignác Terv megvalósításának végsı 
szakaszában legfontosabb feladatunk az elért eredményeink megerısítése, a még rendelkezésre álló 
források hatékony lekötése és felhasználása, ezért a 2013-ban elkészülı HVS módosítása kiterjed a 
2008-ban megfogalmazott célok, intézkedések és eredmények áttekintésére – és amennyiben 
szükséges, azok módosítására –  az esélyegyenlıségi és fenntarthatósági szempontok erısítésére. 
A HVS újonnan kidolgozott fejelezete, a LEADER Intézkedési Terv tartalmazza az aktuálisan 
meghirdetendı helyi pályázati témaköröket. 
 
A HVS felülvizsgálat, illetve a HVS megvalósítását is támogatják, vezérlik az alább alapelvek: 

� A nyilvánosság biztosítja a helyi szereplık részvételét a felülvizsgálatban, valamint azt, hogy a 
HVS valóban a helyi igényeket tükrözı fejlesztéseket megalapozó, megfelelı helyi 
támogatottsággal bíró dokumentum legyen. 

� Az integrált és területalapú szemlélettel elérhetı, hogy a térségben megjelenı különbözı 
fejlesztési igényeket – egy fı cél, a HVS-ben felvázolt jövıképhez való viszonyukban – egymást 
támogató módon lehessen felvázolni. 

� A fenntarthatóság elvének figyelembe vételével elérhetı, hogy a HVS-ben megfogalmazott 
fejlesztési céloknak megfelelı projektek megvalósulása a térség gazdaságának alapjául szolgáló 
természeti és társadalmi erıforrások, lehetıségek megırzését és hosszabb távú fejlesztését 
eredményezzék. A fenntarthatóság alapja, hogy a térségben a társadalmi, természeti, és 
gazdasági erıforrások kiegyensúlyozott fejlesztése valósuljon meg. 

� A társadalmi integráció és az esélyegyenlıség elvének figyelembe vétele a fenntarthatóság 
társadalmi pillérét teremti meg. Az esélyegyenlıség biztosítása azt jelenti, hogy az egyenlı 
bánásmód, a diszkrimináció tilalmának szigorú betartásán túl, azon egyének és csoportok 
esetében, melyek adott élethelyzetben, meghatározott tekintetben és periódusban, hátrányos 
helyzetben vannak, alkalmazható az elınyben részesítés, az esélyteremtés eszköze. 
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A HVS 2008-as elkészülte óta akciócsoportunk területén több szektorban is érezhetık voltak a 
gazdasági válság hatásai: vállalkozások helyzete, munkanélküliség, demográfia. Ezen változások, 
valamint az elsı két pályázati meghirdetési kör eredményeinek és tapasztalatainak figyelembevételével 
indokolttá vált a stratégia átgondolása, és azoknak a témaköröknek, megoldási javaslatoknak az 
átfogalmazása, melyeket érintettek a változások. 
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II.5. SWOT (GYELV) elemzés 
 

ERİSSÉGEK 
� Természeti környezet viszonylag érintetlen, jó 

környezeti állapot, számos helyi védettségő 
terület; 

� Az erdısültség aránya magas, az erdı 
rekreációs hasznosításának vannak már jelei; 

� Fokozottan védett madárfajok 
fészkelıhelyeit, a NATURA 2000 hálózat 
kiemelt jelentıségő különleges természet-
megırzési területeit találjuk a térségben; 

� A térségben natúrpark kialakítására alkalmas 
feltételek, kezdeményezések megléte; 

� A szabad munkaerı aránya magas; 
� A térség mőemlék épületekben gazdag; 
� A három városban középfokú oktatás zajlik; 
� Az egyes agrár ágazok hagyományos jelenléte 

(szılı- és borkultúra, lótenyésztés- , tartás); 
� Mezıgazdasági szaktudás és termelés kultúra 

megfelelı, 
� Megfelelı minıségő mezıgazdasági 

alapanyag termelés; 
� Az alternatív gazdálkodási formákhoz 

szükséges adottságok megléte. 
� Fıként az önkormányzatok és a termelı 

szövetkezetek jogutódjainak tulajdonában 
lévı szabad ingatlankapacitás, melyek 
potenciális gazdasági területek. 

 

GYENGESÉGEK 
� Belsı perifériás térség; 
� Nagy területen ritka településhálózat; 
� Országos természetvédelmi oltalom alatt álló 

terület hiánya; 
� A helyi védettség alatt álló területek nem 

megfelelı kezelése, kihasználatlansága; 
� Nyitott közmőolló; 
� Felnıttképzés, továbbképzés, nyelvi képzés 

megoldatlansága; 
� Kereskedelmi, idegenforgalmi, egyéb 

szolgáltatások nem kiemelkedı színvonala; 
� A térségi turisztikai kínálat esetleges, 

szervezetlen, nincs komplex csomag; 
� A térség gazdasága tıkehiányos, 

jövedelemtermelı képessége alacsony; 
� Kedvezıtlen demográfiai folyamatok; 
� Magas munkanélküliség; 
� Nagy mennyiségő, nehezen eladható, 

versenyképtelen mezıgazdasági termék 
(alapanyag); 

� Feldolgozó-, tároló kapacitás, eredet-
megjelölés hiánya. 

� Motiváltság, információáramlás hiánya. 
� Szaktudást igénylı munkalehetıségek hiánya. 

LEHETİSÉGEK 
� Speciális, tájjellegő mezıgazdasági termékek 

iránti kereslet növekedése; 
� A natúrpark szolgáltatásai, az ökoturizmus 

iránti igény növekedése; 
� Az alternatív mezıgazdasági termelés-, a 

termékek feldolgozása és piacra juttatása 
támogatásának erısödése; 

� A munkaerı-piaci keresletnek megfelelı 
képzési rendszerek kialakítása; 

� A környezı kistérségek, az ingázó övezetbe 
tartozó városok fejlıdése; 

� Akciócsoport szintő együttmőködések 
kibıvülése, fejlıdése; 

� A hátrányos helyzető népesség megélhetését, 
életfeltételeinek javulását elısegítı programok 
bıvülése. 

 

VESZÉLYEK 
� Gazdasági-jogi helyzet kapcsán bekövetkezı 

negatív változások; 
� Kedvezıtlen demográfiai folyamatok 

folytatódnak; 
� A hátrányos helyzető, elszegényedı 

lakosságréteg aránya növekszik; 
� Foglalkoztatási lehetıségek további szőkülése; 
� A térségben jelenlévı, begyőrőzı 

multinacionális vállalatok érdekérvényesítı-, 
verseny képességének növekedése; 

� A mezıgazdasági termékek piacának 
átrendezıdése, a hagyományos stratégiai 
termékek iránti kereslet csökkenése; 

� Állami, EU forráshiány miatt elmaradó, késı 
fejlesztések. 
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III. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
 
 
III.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövıképe 
 
Egy olyan optimális vidéki élettér megteremtése, amely belsı és külsı erıforrásainak fenntartható 
kihasználása mellett demográfiai, gazdasági, humán és környezeti adottságainak kedvezı irányban történı 
változásával/változtatásával, illetve a folyamatok visszahatásával érhetı el. 
 
 
III.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kapcsolódása a térség szükségleteihez 
 
A felülvizsgált HVS-ben megrajzolt helyi gazdaságfejlesztési elképzelések a munkahelyteremtésre 
fókuszálva próbálnak kitörési pontokat nyitni a hátrányos helyzető csoportok számára is. 
A megfogalmazott intézkedések, LEDER intézkedések megvalósítása erısíti a különbözı csoportok 
közeledését, együttmőködését, integrációját. A kulturális, rekreációs programok sokasága, támogatása is 
segíti kialakítani a különbözı társadalmi csoportok, generációk kohézióját, az együttgondolkodás igényét. 
 
 
III.3. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fı célkitőzései 
 
Átfogó célkitőzés: 
A helyi lakosság életminıségének, életkörülményeinek, jövedelmi helyzetének javítása a kistérség 
népességmegtartó képességének növelésével párhuzamosan a fenntartható vidékfejlesztés szellemiségében.  
 
Specifikus célkitőzések: 

. A helyi gazdaság innovatív, versenyképes fejlesztése, a térségi vállalkozások jövedelemtermelı 
és foglalkoztató képességének fokozása a hátrányok (kevés-, tıkehiányos vállalkozás) 
kezelésével. 

. A turisztikai potenciál gazdagítása a jelentıs, és csak kevéssé kihasznált természeti, épített, 
kulturális környezeti, és infrastrukturális erıforrások mobilizálása, minıségi fejlesztése révén. 

. Térségi, térségen kívüli kapcsolatok fejlesztése, a helyi identitástudat erısítése, közösségépítés. 

. A települések fejlettségében tapasztalható egyenlıtlenségek csökkentése az elızı célkitőzések 
elérésének eredményeként. 
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III.4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 
 

HVS 
célkitőzések 

1. Helyi gazdaság 
fejlesztése 

2. Helyi turizmus 
fejlesztése 

3. Helyi örökség 
megırzése 

4. Társadalmi tıke 
erısítése 

5. Lakókörnyezet 
fejlesztése 

1.1. Gazdasági környezet 
fejlesztése (ipari parkok, 
iparterületek, 
humáninfrastruktúra – 
szakképzés) 

2.1. Turisztikai 
infrastruktúra fejlesztése – 
rekreációs, szabadidıs 
szolgáltatásokra épülı-, 
lovas-, vízi-, bor és 
gasztronómiai-, kulturális- 
és vallási turizmus 

3.1. Épített örökségek 
megırzése, fejlesztése 

4.1. Fenntartható 
együttmőködési formák 
támogatása (területközi és 
nemzetközi 
együttmőködések) 

5.1. Közlekedésbiztonság 
fejlesztése 

1.2. Mikro- és 
kisvállalkozások fejlesztése 
(infrastruktúra-fejlesztés, 
eszközbeszerzés) 

2.2. Turisztikai termékek 
(attrakciók, programok, 
kiadványok) és 
szolgáltatások fejlesztése – 
rekreációs, szabadidıs 
szolgáltatásokra épülı-, 
lovas-, vízi-, bor és 
gasztronómiai-, kulturális- 
és vallási turizmus 

3.2. Természeti 
örökségek megırzése 

4.2. Környezettudatosság, 
helyi identitástudat erısítése, 
szemléletformálás (megújuló 
energiaforrások, helyi 
értékek, közösségfejlesztés) 
 

5.2. Tömegközlekedési 
infrastruktúra felújítása 

1.3. Mezıgazdasági 
termékek helyi szintő 
feldolgozásának fejlesztése 

4.3. Vidéki ifjúság 
felzárkóztatása 
(tehetséggondozó és 
alkotómőhelyek kialakítása; 
innovatív gyermek és ifjúsági 
szolgáltatások; 
ifjúságfejlesztı programok) 

5.3. Közösségi terek 
kialakítása, felújítása 

5.4. Vagyon- és 
közbiztonság javítása 

Intézkedések 

1.4. Gazdasági szereplık 
együttmőködésének 
növelése 

2.3. Külsı és belsı 
kommunikáció-, marketing 
fejlesztése 

3.3. Kulturális értékek 
megırzése 

4.4. Cigány kisebbség 
integrációját elısegítı 
tevékenységek támogatása 5.5. Egészséges életmód 

fejlesztése 
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IV. A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 
 
 
IV.1. Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-győjtés 
 
Akciócsoportunk a felülvizsgálat minél szélesebb körő nyilvánossága érdekében a részvétel lehetıségét 
az alábbi csatornákon keresztül biztosította: 

� Saját honlapunkon (www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu), valamint a polgármesteri hivatalokban 
kihelyezett hirdetményekben tájékoztattuk az érintett lakosságot a HVS felülvizsgálatának 
elindulásáról, a projektgyőjtésrıl, a tervezı munkába való bekapcsolódás csatornáiról. 

� Internetes nyilvánosság: a honlapunkon közzé tettük a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról 
szóló tájékoztatásokat, továbbá e-mailen (bkkve.leader@gmail.com) biztosítottuk azok 
véleményezési lehetıségét. 

� Folyamatos konzultációs lehetıséget tartottunk – amit sok érdeklıdı, projektötlet gazda 
igénybe vett – akciócsoportunk munkaszervezetének irodájában (Kisbér, Kossuth L. u. 14.; 
tel/fax: 34/352-387). 

 
Akciócsoportunk Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata kapcsán elızetesen megirdetett 
településcsoportos fórumokat szerveztünk a vidékfejlesztésben érintett szereplık részére az alábbi 
idıpontokban és helyszíneken: 
 

2013. március 18. (hétfı) 10.00 óra Ács – Polgármesteri Hivatal (Gyár u. 23.) 
2013. március 18. (hétfı) 14.00 óra Ácsteszér – Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 45.) 
2013. március 20. (szerda) 10.00 óra Császár – Mővelıdési Ház (Váci M. u. 1.) 
2013. március 21. (csütörtök) 10.00 óra Réde – Polgármesteri Hivatal (Széchenyi I. u. 27.) 
2013. március 21. (csütörtök) 15.00 óra Kisigmánd – Faluház (Fı u. 40.) 
2013. március 25. (hétfı) 14.00 óra Ászár – Közösségi ház (Kossuth L. u. 1.) 

 
A rendezvényeken röviden bemutattuk a kapcsolódó alapfogalmakat, a HVS-t, a pályázat menetét és a 
LEADER keretrendelet tervezetét. A második részben beszéltünk, beszélgettünk a HVS aktuális 
felülvizsgálatáról, a felmerült helyi elképzelésekrıl, projektötltekrıl. 
 
A fórumok mellett számos érdeklıdı, projekt ötletgazda kereste meg munkaszervezetünket 
ügyfélfogadási idıben. 
Akciócsoportunk havonta megjelenı elektronikus hírlevelének januári, februári és márciusi számában 
is olvashattak a HVS felülvizsgálatával kapcsolatos információkat az érdeklıdık. 
A helyi újságoknak és a települési honlapoknak is eljuttatjuk a felülvizsgálattal kapcsolatos fıbb 
tudnivalókat. 
A felülvizsgálat során április elejéig összesen 58 személy, ill. szervezet nyújtott be összesen 69 db 
projektötletet a rendelkezésre álló formanyomtatványon. 
Munkaszervezetünk a beérkezett projektötleteket tematizálta, vizsgálta azok illeszkedését az addig 
elkészült HVS részekhez, valamint lehatárolását más ÚMVP, ÚSZT pályázati forrásoktól. Az egyesület 
elnökségébıl álló tervezıi csoport a beérkezett projektötleteket saját elképzeléseivel kiegészítve 
dolgozta ki az öt darab Leader intézkedést. 
Az elnökség nyilvános, felülvizsgálattal kapcsolatos üléseit a következı idıpontokban tartotta 
Kisbéren, munkaszervezetünk irodájában: 2013. március 25. 10 óra és április 4. 14.00 óra. 
A kidolgozott Leader intézkedéseket egyesületünk munkaszervezet vezetıje egyeztette az Irányító 
Hatóság képviselıivel április 5-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 
A ‘Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület tagsága 2013. április 10-én nyilvános 
közgyőlésén fogadta el a HVS végsı változatát. 
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IV.2. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 
 
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesület 2008. június 13-án a Kisbéri- és a 
Komáromi kistérség 65, mindhárom szférát (közszféra - 26 tag, üzleti szféra - 23 tag, civil szféra - 16 
tag) képviselı tagja hozta létre. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2008. július 11-én jegyezte be 
közhasznú szervezetként Pk.60.036/2008/8. számú bejegyzı végzésével. 
Az akciócsoport meggyızıdése szerint a demokratikus, nyilvános és LEADER-szerő mőködést az 
egyesületi forma biztosítja. Az egyesület munkáját tagozatokba (köz-, civil- és üzleti szféra tagozat) 
tömörülve végzi. A tagok évente tagdíjat fizetnek. Az egyesület alapszabálya rendelkezik többek 
között az egyesület szerveinek felépítésérıl, hatáskörérıl és mőködésérıl. E szerint az összes tagot 
tömörítı szerv, a közgyőlés az egyesület legfıbb szerve, mely a mőködéssel kapcsolatos lényegi 
kérdésekben dönt. A tagság 2008 óta állandó, az egyesületbe való belépés nyitott, bárki kérheti 
felvételét a tagság ajánlásáva. 
A 25 tagtelepülést magába foglaló egyesület, mint közhasznú szervezet kilenc nevesített 
tisztségviselıvel rendelkezik: hat tagú elnökség (3 tagozatot 2-2 fı képviseli az elnökségben) és három 
tagú felügyelı bizottság irányítja. Szervezetünk folyamatosan bıvülı feladatainak ellátása érdekében 
négy fıállású munkatársat alkalmaz. E mellett az elnökség tagjai, önkéntesek, valamint szerzıdéses 
jogviszonyban álló szervezetek, megbízott személyek segítik a feladatok ellátását. 
Munkaszervezetünk irodáját Kisbéren, a Kossuth Lajos utcában béreljük a megalakulás óta. 
A munkaszervezeti- és a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált kérelem feldolgozási 
és kezelési feladatainkat eddig maximálisan elláttuk, a teljesítményértékelés alapján 100%-osnak 
mondható a munkaszervezet mőködése. 
A munkaszervezet 4 fıállású alkalmazotja végzettségüket tekintve a legtöbb szakmai területet átfogják 
(mővelıdésszervezés, oktatás- és humánmenedzsment, kertészet, mezıgazdaság, természetvédelem, 
pénzügy). A munkatársak között a szakterületek, feladatok felosztásra kerültek végzettségüknek 
megfelelıen, ezzel is biztosítva a HVS minél hatékonyabb megvalósulását. A megvalósítás során 
tájékoztatnunk kell az érdeklıdıket a pályázás menetérıl, amely sok szempontból eltérı lesz az eddig 
megszokottól. 
A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) szerepe változik, mivel a pályázat benyújtásának elsı szakaszában a 
benyújtott projektjavaslatok illeszkedését vizsgálja a HVS-hez, és az abba foglalt Leader 
intézkedésekhez, és dönt a támogathatóságról. A pályázat benyújtásának második szakaszában csak 
olyan ügyfél töltheti fel elektronikusan pályázatát – melyek a beérkezés sorrendjében kerülnek 
támogatásra forráskimerülésig – aki rendelkezik a HBB támogató nyilatkozatával. Ezekre a 
változásokra csak a személyes találkozókon tudjuk a vidéki pályázók figyelmét felhívni. Ehhez 
konzultációs lehetıséget is biztosítunk. 
A munkaszervezet egyik fontos feladata, hogy a vidékfejlesztési támogatások iránt érdeklıdı 
ügyfeleknek minél közérhetıbben mutassa be a pályázati lehetıségeket, az ezzel kapcsolatos 
tudnivalókat, és a majdani pénzügyi elszámolást is. Elıfordul az is, hogy nemcsak a hozzánk tartozó 
ÚMVP III-IV. tengelyes vidékfejlesztési kérdésekben keresik meg munkaszervezetünket, hanem más, 
egyéb pályázatokkal, feladatokkal, együttmőködésekkel is amelyekben szakembereink készséggel állnak 
rendelkezésre. Folyamatosan bıvülnek azok az együttmőködések, amelyek a HVS megvalósítását 
segítik.  
Az egyesület egyéb pénzügyi forrásokat is igénybe vesz, hogy mőködése minél sokrétőbb legyen. 
Elsısorban a civil szervezetek számára nyújtott pályázati lehetıségekkel éltünk eddig (Nemzeti Civil 
Alapprogram). 
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V. MELLÉKLETEK 
 
 
V.1. A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 
 
 
Akciócsoport ülések a felülvizsgálat során (Kisbér, Kossuth L. u. 14.): 

� 2013. április 10. – a felülvizsgált HVS elfogadása 
 
 
Településcsoportos fórumok az alábbi helyszíneken és idıpontokban: 

� 2013. március 18. (hétfı) 10.00 óra – Ács – Polgármesteri Hivatal 
� 2013. március 18. (hétfı) 14.00 óra – Ácsteszér – Polgármesteri Hivatal 
� 2013. március 20. (szerda) 10.00 óra – Császár – Mővelıdési Ház 
� 2013. március 21. (csütörtök) 10.00 óra – Réde – Polgármesteri Hivatal 
� 2013. március 21. (csütörtök) 15.00 óra – Kisigmánd – Faluház 
� 2013. március 25. (hétfı) 14.00 óra – Ászár – Közösségi ház 

 
 
A tervezıi csoport nyilvános ülései (Kisbér, Kossuth L. u. 14.): 

� 2013. március 25. 10.00 óra – inditó megbeszélés, a helyzetelemzés kidolgozása 
� 2013. április 4. 14.00 óra – döntés a beérkezett projektötletekrıl, a Leader intézkedések 

kidolgozása 
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V.2 Térképek 
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V.3. A beérkezett projektötletek összesítése 
 

TÉMA PROJEKTGAZDA CÍM/TARTALOM 
ÖSSZ-

KTG. 
(e Ft) 

TÁMO-
GATÁS 

(e Ft) 
Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 
Nagyigmánd – Simonics Péter 
simonicsp@freemail.hu; 34/568-366 

Szent Jakab zarándoklat Nagyigmándon – résztvevık 
fogadása, vendéglátása 200 200 

Kinizsi Sport Egyesület – Dr. Szentirmai István 
polli2005@freemail.hu; 70/317-9673 

Fogathajtó verseny, díjugrató verseny és szüreti 
felvonulás (Ács) 

1 400 1 400 

Ácsi Református Egyházközség – Gerecsei Zsolt 
acsrefe@freestart.hu; 34/385-415 

Családos közösségi programsorozat – 5 db esemény 
2014-ben (Ács) 

1 500 1 500 

RENDEZVÉNY 

ÖSSZESEN: 3 100 3 100 

    
Nardo Kft. – Kolonics Zsolt 
kolonicszsolt1@gmail.com; 30/986-6235 

Telephely (ipari gépjavítás, alkatrész kereskedelem) 
bıvítése és felújítása, eszközbeszerzés 
(Bakonyszombathely) 

15 000 9 000 

DRAT Kft. – Schek Barnabás 
schekbarnabas@drat.hu; 34/552-040 

Köracélhajlító célgép beszerzése 
6 040 3 624 

DRAT Kft. – Schek Barnabás 
schekbarnabas@drat.hu; 34/552-040 

Vállalkozás villamos energia felhasználásának megújuló 
energiaforrással (napelemmel) történı csökkentése 

10 000 6 000 

Natur Press Team Kft. – Bagó Roland 
hungaromix@t-online.hu; 20/943-6354 

A Natur Press Team Kft. kisigmándi telephelyének 
továbbfejlesztése – raktárépítés, gépbeszerzés, 
marketing 

28 000 16 800 

Timx Kft. – Czeglédi Ferenc 
czegledi.ferenc@vivamail.hu 

Kamionbontó és alkatrészraktár létesítése 
Nagyigmándon – acélszerkezető épület 

50 000 30 000 

Kerék Pálinka Manufaktúra Kft. – Szkók Krisztián 
kerekpalinka@gmail.com; 70/385-8355 

A Kerék Pálinka Manufaktúra Kft. pálinkafızdéjének 
létesítése (Kerékteleki) 

20 000 12 000 

VÁLLALKOZÁSF

EJLESZTÉS 

Sipos Péter 
sp42@freemail.hu; 30/236-1159 

Hőtıtároló és gyümölcsfeldolgozó létesítése 
Vérteskethelyen 

20 000 12 000 
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Dr. Szentirmai Csaba 
szentirm@freemail.hu; 70/318-9632 

Diagnosztikai eszköz beszerzése – állatorvosi ultrahang 
(Ács) 

3 000 1 800 

Vincze-Staudt Élelmiszeripari Kft. – Vincze Csaba 
vinczekft@t-online.hu; 34/576-000 

Extrudált élelmiszeripari termékeket elıállító gépsor 
beszerzése (Császár) 

15 000 9 000 

Agrogold Bíró Mihály EV – Bíró Tibor 
birotibor.agrogold@gmail.com; 30/621-4513 

Halcsali gyártó gépsor technológiai fejlesztése 
(Császár) 

14 950 8 970 

Németh Szilárd 
nemethszilardacs@gmail.com; 20/224-4859 

Mezıgazdasághoz kapcsolódó kereskedelmi 
tevékenység fejlesztése – meglévı üzlet bıvítése, 
fejlesztése (Ács) 

20 000 12 000 

Dr. Udvardi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
– Szarvas Szilveszter 
szszilveszter@freemail.hu; 20/971-7059 

„Szívesház” egészségügyi szolgáltatás – kistérségi 
egészségfejlesztési iroda kialakítása – szív és 
érrendszeri megbetegedések (Kisbér, Bakonysárkány, 
Ete) 

20 000 12 000 

Takács Csaba 
csaba0530@gmail.com; 20/323-6766 

Meglévı horgászbolt bérleménybıl saját üzlet 
kialakítása – építés, parkoló, infrastruktúra (Ács) 

15 000 9 000 

Bitt Technology-H Kft. – Kiss Dénes 
bbitt@t-online.hu; 30/202-9251 

Telephely korszerősítés, technológiai fejlesztés – épület 
korszerősítése, ragasztógép beszerzése (Bakonybánk) 

21 000 12 600 

SFT Kft. – Lıdi Dénes 
info@sft.hu; 30/956-8411 

Ipari szennyvízkezelı berendezés üzembe helyezése a 
környezetvédelem és a költségcsökkentés érdekében, 
fogadó épület építéssel. A megnövekedett logisztikai 
feladatok eszközhátterének biztosítása új targonca 
beszerzésével. (Bakonybánk) 

29 500 17 700 

Török Elek József EV 
34/359-224 

Szállítási vállalkozásfejlesztés a versenyképesség 
megırzése érdekében – tehergépjármő beszerzése 
(Bakonyszombathely) 

4 550 2 730 

Horváth Attila EV 
34/359-403 

Erdészeti szolgáltatási vállalkozásfejlesztés a minıségi 
versenyképesség fejlesztése érdekében – tehergépjármő 
beszerzése (Bakonyszombathely) 

4 200 2 520 

ÖSSZESEN:  296 240 177 744 
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Nagy Lászlóné ıstermelı 
nagyne.gyongyi1953@gmail.com; 20/438-9575 

Családi gazdaság eszközparkjának korszerősítése – 
traktorbeszerzés (Ács) 

25 000 15 000 

Nagy Kálmán 
nagykalman@net-portal.hu; 20/952-1755 

Családi gazdaság eszközfejlesztése 
(Ács) 

20 000 12 000 

Nyéki Tibor EV 
nyekine67@gmail.com; 30/901-2814 

Környezetbarát és költséghatékony új gép beszerzése 
(Ács) 

12 000 7 200 

Vitáris Etelka EV 
vitaris.eta@freemail.hu 

Teljesítmény és minıség páratlan kombinációja a 
tavaszi vetéső növények terén – szemenkénti vetıgép 
beszerzése (Ács) 

17 000 10 200 

Németh László 
nemethlaszloacs@gmail.com; 70/214-3920 

Helyi ıstermelıi gazdaság piacra jutása, munkahelyek 
megırzése és újak létesítése – eszközbeszerzése (Ács) 

20 000 12 000 

Pábli János EV – Pabli Balázs 
pablib@freemail.hu; 20/442-0244 

Mezıgazdasági gépek beszerzése – traktor, vetıgép, 
henger (Ács) 

27 500 16 500 

Szabó László EV 
szablasz68@t-mail.hu; 30/300-9332 

Mezıgazdasági vállalkozás gépparkjának fejlesztése – 
permetezı gép, simító, kombinátor (Ács) 

10 000 6 000 

Papp Antal 
agrotoni@citromail.hu; 30/294-7317 

Mezıgazdasági gazdaság gépparkjának fejlesztése –
pótkocsi (Ács) 

6 500 3 900 

Szőcs Péterné EV – Szőcs Péter 
30/911-1586 

Családi gazdaság gépparkjának fejlesztése – vetıgép, 
permetezı gép (Ács) 

13 000 7 800 

Maszlavér József  
maszlaver@freemail.hu; 20/665-5971 

Családi gazdaság gépparkjának fejlesztése – traktor, 
mezıgazdasági gépek (Ács) 

10 000 6 000 

MEZİGAZDASÁ

GI 

VÁLLALKOZÁS 

FEJLESZTÉSE 

ÖSSZESEN:  161 000 96 600 

     
Triznyai Vendégház NKft. – Triznyai László 
triznyai@t-online.hu; 20/9361-734 

Hallássérült gyermekek szünidei üdültetése – szálláshely 
kialakítása, hagyományos eszközök beszerzése (Réde) 

48 000 48 000 TURISZTIKA 

Jánó Csaba/Bánki Donát Mőszaki Egyesület 
janocsaba@gmail.com; 20/390-5968 

Székely vendégház építése Bakonybánkon 
42 900 42 900 
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Kovács Nándor EV 
k.v.i.a@freemail.hu; 20/824-2239 

A Kovács Vendégház bıvítése, szolgáltatásfejlesztése 
(Bakonyszombathely) 20 000 12 000 

Kovács János EV 
vadaspuszta@t-online.hu; 30/959-9444 

Környezett tudatosságra nevelés a természeti értékeink 
megismertetésén keresztül, rekreációs és 
sporttevékenységek lehetıségének biztosítása szállás 
lehetıséggel é a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal 
(Csatka-Vadaspuszta) 

50 000 30 000 

Szentirmai Péter 
polli2005@freemail.hu; 70/317-9673 

Lóistálló bıvítése és fedeles lovas pálya építése (Ács) 
11 000 6 600 

Ölbı-tavi Aranyhal Horgászegyesület – dr. 
Szallerbeck Zsolt 
jegyzo@tarkany.hu; 30/278-3332 

Az Ölbı-tavi Aranyhal Horgászegyesület 
fejlesztése és családi horgásznap rendezése – 
horgásztó környezetének fejlesztése, eszközök, 
rendezvénysátor beszerzése (Tárkány) 

3 500 3 500 

Agóra Vidékfejlesztési Alapítvány – Suhajda 
László 
suhajda.laszlo@goldinfo.hu; 20/534-7076 

Pajtaszínház Ácsteszér – felújított pajtában 
autentikus parasztkonyha, néprajzi múzeum, 
kézmőves tér, parkettás színpad 

15 000 15 000 

Kron Trade Invest 2000 SRO. – Szarvas Tibor 
szti55@freemail.hu; 70/559-0524 

Falusi turizmus céljára szálláshely kialakítása 
(Vérteskethely) 

? ? 

ÖSSZESEN:  190 400 158 000 

     
Ács Város Önkormányzata – Dr. Fülesné 
Balogh Anita 
titkarsag@acsvaros.hu, 34/595-141 

Komplex fejlesztés parkoló és kerékpártároló 
kiépítésére (Gyár utca és Vasútállomás 
vonzáskörzete – 28 db parkoló, 142 m2-es zárt 
kerékpártároló) 

45 000 45 000 

Ács Város Önkormányzata – Dr. Fülesné 
Balogh Anita 
titkarsag@acsvaros.hu, 34/595-141 

A biztonságos közlekedés megteremtése Ácson – 
gyalogátkelıhelyek létrehozása (2 db) 8 000 8 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – ÁCS 

Ács Város Önkormányzata – Dr. Fülesné 
Balogh Anita 
titkarsag@acsvaros.hu, 34/595-141 

Közösségi tér fejlesztésének II. üteme Ácson a 
Kastélykertben (nyertes pályázat továbbfejlesztése) 30 000 30 000 
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Ács Város Önkormányzata – Dr. Fülesné 
Balogh Anita 
titkarsag@acsvaros.hu, 34/595-141 

Közösségi tér létrehozása, az Etelka-telepi játszótér 
megvalósítása 10 000 10 000 

Ács Város Önkormányzata – Dr. Fülesné 
Balogh Anita 
titkarsag@acsvaros.hu, 34/595-141 

A Városi Sportcsarnok padlóburkolatának cseréje 
15 000 15 000 

Ács Város Önkormányzata – Dr. Fülesné 
Balogh Anita 
titkarsag@acsvaros.hu, 34/595-141 

Komplex fejlesztés a tőzoltóság és a rendırség 
épületének felújítására (a tőzoltóság épületének 
külsı és belsı felújítása) 

30 000 30 000 

Ácsi Református Egyházközség – Gerecsei 
Zsolt 
acsrefe@freestart.hu; 34/385-415 

Temetı infrastrukturális fejlesztése – kerítés, urna-
sírhelyek, kegyeleti park, utak, hulladéktárolók, 
kapuk 

4 000 4 000 

Ácsi Református Egyházközség – Gerecsei 
Zsolt 
acsrefe@freestart.hu; 34/385-415 

Közösségi ház kialakítása, felújítása – gyülekezeti 
terem, kiállító helyiség, ifjúsági szálláshely 45 000 45 000 

Kisbér Város Önkormányzata – Gyüszi-
Rohonczi Andrea 
palyazat@kisber.hu; 34/354-666 

Tőzoltószertár felújítása (felújítás, átalakítás, 
berendezések beszerzése) 7 000 7 000 

Kisbér Város Önkormányzata – Gyüszi-
Rohonczi Andrea 
palyazat@kisber.hu; 34/354-666 

A Wass Albert Mővelıdési Központ elıtti 
útszakasz felújítása, a régi parkoló helyén 
zöldterület kialakítása 

50 000 50 000 

Kisbér Város Önkormányzata – Gyüszi-
Rohonczi Andrea 
palyazat@kisber.hu; 34/354-666 

Hánta faluközpont felújítása közfunkciók 
elérhetıségének javítása érdekében (szervízút 
felújítása, parkolók kialakítása, zöldfelület 
rendezése, játszótér kialakítása) 

35 000 35 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

KISBÉR 

Kisbér és Környéke Ipartestület – ifj. Jámbor 
Lajos 
jamborvill@t-online.hu; 30/401-0862 

Az Ipartestület székházának külsı és belsı 
felújítása 14 000 14 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

BAKONYBÁNK 

Bakonybánk Község Önkormányzata – Jánó 
Csaba 
janocsaba@gmail.com; 20/390-5968 

Erdélyi testvértelepüléssel való gazdasági 
kapcsolatok kiépítése, kölcsönös ifjúsági tábor 
létrehozása 

32 000 32 000 
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Bakonysárkányi SE – dr. Ferenczi Gábor 
ferenczig76@gmail.com; 70/362-8781 

Sportöltözı, rendezvény- és ifjúsági klub helyiség 
kialakítása az új sportpálya mellett 

20 000 20 000 TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

BAKONYSÁRKÁ

NY 

Bakonysárkány Község Önkormányzata – İsz 
Ferenc 
bakonysarkany@t-online.hu; 70/238-3322 

A bakonysárkányi középületek elektromos 
energiaellátása megújuló energiával (9 kWh 
függıleges tengelyő szélgenerátor) 

16 000 16 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

CSÁSZÁR 

Császár Községért Alapítvány – Beke Gyöngyi 
csaszarpolg@gmail.com; 20/237-7050 

Császári ravatalozó felújítása (ravatalozó 
átalakítása, felújítása, elıtetı építése, székely kapu 
felújítása) 

27 000 27 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

VÉRTESKETHEL

Y 

Szák-Szendi Evangélikus Társult 
Egyházközség vérteskethelyi fíliája – Adorján 
István 
adorjanistvan@citromail.hu; 20/531-8933 

A Vérteskethelyi Evangélikus templom 
tetıszerkezeti és homlokzati felújítása 

8 000 8 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

KISIGMÁND 

Kisigmánd Község Önkormányzata – Pécsvárady 
Attila 
kisigmandiph@vivamail.hu; 34/357-676 

A kisigmándi Faluház elektromos energiaellátása 
szélgenerátorral 8 000 8 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – SÚR 
Súr Község Önkormányzata – Sógorka Miklós 
polgarmester@sur.hu; 34/375-033 

Biomassza alapú település energetikai rendszer 
kidolgozása Súron (tanulmánykészítés) 

5 000 5 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

MOCSA 

Mocsa Község Önkormányzata – Marschall 
Ferenc 
jegyzo@mocsph.t-online.hu; 34/349-511 

Közösségi kulturális tér és helyi piac kialakítása 
14 000 14 000 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

BÁBOLNA 

Bábolna Város Önkormányzata – dr. Horváth 
Klára 
info@babolna.hu; 34/568-000 

Játszóterek korszerősítése Bábolnán – 3 db 
15 000 15 000 

Vérteskethelyért Közalapítvány – Deák Margit 
20/293-6396 

Faluközpont kialakítása – parkolók, parkosítás, 
kamerarendszer 

10 000,- 10 000,- TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

VÉRTESKETHEL

Y 

Vérteskethely Község Önkormányzata – Tóth 
János 
polgarmester@verteskethely.hu; 34/355-806 

Ravatalozó felújítása, urnafal építése 
7 000,- 7 000,- 

TELEPÜLÉSFEJ

LESZTÉS – 

BAKONYSZOMB

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata – 
Pintér Lajos 
bszhely@t-online.hu; 34/359-111 

Kegyeleti park s gyógynövény bemutatókert 
megvalósítás Bakonyszombathelyen a régi temetı 
területén 

5 600 5 600 
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Bakonyszombathely Község Önkormányzata – 
Pintér Lajos 
bszhely@t-online.hu; 34/359-111 

A bakonyszombathelyi Széchenyi I. u. 
járdafelújítása a mőemlék római katolikus templom 
rendezett megközelíthetısége érdekében – 516 m2 
térkövezés 

2 580 2 580 

Bakonyszombathely Község Önkormányzata – 
Pintér Lajos 
bszhely@t-online.hu; 34/359-111 

A bakonyszombathelyi Dózsa Gy. u. járdafelújítása 
az ún. németfalui harangláb rendezett 
megközelíthetısége érdekében – 1 125 m2 
térkövezés 

5 625 5 625 

Bakonyszombathelyi Önkéntes Tőzoltóegyesület – 
Horváth Attila 
34/359-127 

A Bakonyszombathelyi Tőzoltóház és civil 
közösségi tér megvalósítása – épület felújítás 12 550 12 550 

 ÖSSZESEN:  481 355 481 355 

     
Bánki Donát Mőszaki Egyesület – Jánó Csaba 
janocsaba@gmail.com; 20/390-5968 

Eszközbeszerzés az egyesület szakmai és kulturális 
mőködésének biztosításához –IT eszközök 
(Bakonybánk) 

? ? 

Wass Albert Mővelıdési Központ és Városi 
Könyvtár – Puskás Teréz 
puskas.terez@kisberikonyvtar.hu; 34/353-903 

Népviseleti ruhák és népi hangszerek beszerzése a 
hagyományırzés jegyében 
(Kisbér) 

4 000 4 000 

Kisbéri Önkéntes Mentıegyesület – Szarvas 
Szilveszter 
szszilveszter@freemail.hu; 20/971-7059 

Házi betegápolás fejlesztése a Bakonyalján – 
eszközfejlesztés 
(Kisbéri kistérség) 

2 800 2 800 

Kossuth Lajos Asztaltársaság – Nagy Irén 
niren45@gmail.com; 30/412-5919 

Tovább élı hagyomány – Az 1848/49-es 
szabadságharc ácsi eseményeinek megörökítése 
(terepasztal, kiadvány) 

500 500 

CIVIL 

SZERVEZET 

FEJLESZTÉSE 

ÖSSZESEN:  7 300 7 300 
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V.4. A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 
 
Fejlesztési tervek: 

• Komárom-Bábolna Kistérség Turizmusfejlesztési Stratégiai Programja (2002) 
• Komárom-Bábolna Kistérség Agrárstruktúra- átalakítási és Vidékfejlesztési Programja (2000) 
• Komárom-Bábolna Kistérség Gazdaságfejlesztési Programja (2005) 
• Komárom-Bábolna Kistérség Környezetvédelmi Programja (2005) 
• Kijelölt pályás lovastúra útvonalak fejlesztése a Kisbér-Mór-Zirc kistérségben (2000) 
• Kisbéri Kistérség Agrárstruktúra- átalakítási és Vidékfejlesztési Programja (2000) 
• Bakonyalja Natúrpark fejlesztési javaslatainak kidolgozása (2003) 
• Kisbéri Kistérség Területfejlesztési Koncepció és Program (2005) 
• Kisbéri Kistérség Környezetvédelmi Programja (2005) 
• Bakonyalja Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Terv (2005) 
• Esélyegyenlıségi Program (2008) 
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (2008) 

 
A fejlesztési tervek szinergiában történı megvalósításával célunk a fenntartható fejlıdés biztosítása 
mellett ideális gazdasági, település- és térszerkezet kialakítása. Az embereknek legyen lehetıségük 
lakóhelyük értékeit megırizni és újakat teremteni helyi erıforrások felhasználásával. Álljon 
rendelkezésükre megfelelı infrastruktúra, gazdasági és életkörülményeik mutassanak folyamatosan 
emelkedı tendenciát: érezzék, hogy itt jó élni és dolgozni. 
A spontán gazdasági-társadalmi hatások helyett a fejlesztési tervekkel célunk a pozitív hatások 
felerısítése, ill. a negatív hatások tompítása. 
A fejlesztési tervek fı célkitőzése az akciócsoport területén élık segítése, a térség összehangolt és 
dinamikus fejlesztése. A gazdaságfejlesztési programok esetében megfogalmazott innováció orientált 
gazdasági fejlıdés segítése, a KKV-szektor támogatása eredményeként az akciócsoport területén lévı 
vállalkozások számának stagnálása mutatható ki a kedvezıtlen országos gazdasági környezeti hatások 
ellenére. 
A turizmusfejlesztés területén a fejlesztési tervek a lovas-, öko-, falusi turizmus fejlesztését jelölik meg 
célterületként. A fejlesztési tervek hatása révén az akciócsoport területe a turizmus piacán egyre 
erıteljesebb idegenforgalmi desztinációként jelenik meg. Ez kimutatható a kereskedelmi szálláshelyek 
számának és a vendégéjszakák számának növekedésében. A turisztikai infrastruktúra fejlesztésében 
mennyiségi és minıségi hatások jelentkeznek: új fogadóhelyek kerültek kialakításra, a meglévık 
minıségi fejlesztésére, kerékpár, lovas és gyalog túraútvonalak kerültek megvalósításra. 
A gazdaságfejlesztési, turizmusfejlesztési és agrárstruktúra átalakítási programok együttes hatása 
eredményeként értékelhetı a térségi foglalkoztatás kis mértékő emelkedése. A pozitív változás értékét 
növeli, hogy a hagyományosan mezıgazdasági térség esetében a jelentıs foglalkoztatók, illetve az 
agrárágazat globális kedvezıtlen hatásai révén a feldolgozóiparban megjelenı beruházások révén 
jelentıs munkaerı-piaci zavarok nem jelentkeztek. 
A környezetvédelmi programok megvalósulásának hatása a térségi lakosság környezettudatos 
magatartásának erısödésében, a minden településre kiterjedı szelektív hulladékgyőjtés bevezetésében, 
az illegális hulladéklerakók számának csökkenésében és a lakosság kedvezı egészségi állapotának 
vonatkozásában jelentkezik. 
Az esélyegyenlıségi tervek készítésével célunk a hátrányos helyzető, marginalizált csoportok 
integrációjának segítése, a társadalmi-gazdasági esélyegyenlıség megteremtése. 
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V.5. Fenntarthatósági alapelvek 
 
A ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ akciócsoport területére készített helyi vidékfejlesztési stratégia minden 
egyes eleme a hosszú távú fenntarthatóságot helyezi a középpontba, hiszen a dokumentumban 
lefektetett prioritások, intézkedések és megoldási javaslatok a jelen tervezési idıszaknál jóval hosszabb 
idıtávon fejtik ki hatásukat. A fenntarthatóság biztosítása ugyanis azt jelenti, hogy a jelen és jövı 
generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet minıségét, értékeit megırizzük. 
A stratégia a fenntarthatóság mentén a környezeti-természeti értékek megóvására korszerő, innovatív 
frissítésére fókuszálva építkezik. 
A klasszikus mezıgazdasági tevékenységeket az agrár-környezetgazdálkodási programokba terelve, a 
környezeti szennyezést csökkentve, a tudati-képzési formálással változtat termelıi szemléletet. A 
hagyományos extenzív, legeltetéses ıshonos fajták tartása, bemutatása, a génmegırzés fontossága, a 
sokszínő környezet kialakításának óhaja – a kíméletes ökológiai gondolkodás felé törekvés pozitív 
szemléletváltozás tükrözıdése – a természetmegırzés záloga. Az akciócsoport területén gazdálkodók 
a termelıi integráció keretében termelıcsoportba szervezıdve, egyediségüket megtartva 
kiegyensúlyozott, tervezhetı, kiszámítható, növekvı jövedelempozíciót elérve erısíthetik 
gazdaságukat. 
A gazdálkodók, feldolgozók saját elıállítású, feldolgozású, helyben értékesíthetı termékeivel 
magasabb színvonalú lesz a települési szolgáltatás színvonala. A nyomon követhetıség erısíti a 
bizalmi tıkét, a helyi foglalkoztatás a technológiai fejlesztésekkel, alternatívákkal növekvı pályára áll, a 
lokális értékteremtés hangsúlyosabbá válik. 
A HVS szintjén a gazdák részérıl megfogalmazódnak az igények az alternatív energiaforrások 
hasznosítására. A hozzáadott érték minél nagyobb százalékú megjelenítése, az alternatív 
energiaforrások elıállításával és hasznosításával hosszú távú megélhetésüket érhetik el a 
kiszolgáltatottság csökkentésével. 
Az iparterületek rehabilitációja javítja az élhetıbb környezet kialakítását, alternatív foglalkoztatási 
lehetıségeket teremtve növel a helybennmaradást. 
A fejlıdı településkép, a zöldfelületek növelése, a mikro-vállalkozások létrejötte, fejlesztése, az 
igényes környezet kialakítása élhetıbb környezetet, jobb közérzetet biztosít, a lakosság megtartását 
szolgálja. A közösségi együttmőködések folyamatossága az, mely a LEADER példáján át tıkét 
kovácsolhat az identitástudat erısítésében. 
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V.6. A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló dokumentumok 
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VI. LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 
 
 

1. számú intézkedés 
 
1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADER-

szerő fejlesztése 
 
1.2. Kapcsolódó HVS célkitőzés: Helyi gazdaság fejlesztése 
 
1.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehetı igénybe releváns 

együttmőködés keretében megvalósuló mikro-, 
kis- és középvállalkozások új telephelyének 
létrehozására, infrastruktúrájának kiépítésére, 
meglévı telephelyének bıvítésére, 
korszerősítésére új technológiai és/vagy 
infrastrukturális elemekkel. Mikro-, kis- és 
középvállalkozások eszközállományának 
fejlesztésére, új gépek, berendezések 
beszerzésére, marketing kiadásokra. 

 
1.4. Támogatási kritériumok: 
- Egy pályázó egy intézkedésre legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 
- A fejlesztés legalább egy, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület mőködési 

területén mőködı helyi partnerrel (önkormányzat, vállalkozás, civil szervezet, intézmény) 
történı konkrét, ellenszolgáltatás (pénz, szolgáltatás, árucsere) nélküli együttmőködés 
keretében valósítható meg és/vagy mőködtethetı. 

- Mezıgazdasági tárgyú fejlesztés csak abban az esetben támogatható, ha az saját elıállítású 
vagy helyi termék elıállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elısegítését célzó 
tevékenységre irányul. 

- Támogatás nem vehetı igénybe mezıgazdasági erıgép és mezıgazdasági mővelı eszköz 
beszerzésére. 

- Magánszemély legfeljebb 2 millió forint támogatást igényelhet. 
- 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén az ügyfélnek vállalnia 

kell, hogy a pályázat évét megelızı év átlagos statisztikai létszámát az utolsó kifizetési 
kérelmét követı évtıl legalább 3 évig fenntartja. 

- 10 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén az ügyfélnek 
vállalnia kell, hogy a pályázat évét megelızı év átlagos statisztikai létszámához képest az 
utolsó kifizetési kérelmét követı évtıl legalább 1 új munkahelyet teremt, és azt legalább 3 évig 
megtartja. 

- 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén az ügyfélnek vállalnia 
kell, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal a projektet 
bemutató, népszerősítı rendezvényt szervez. 

- 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatás igénylése esetén az ügyfélnek csatolnia kell a 
települési polgármester támogató igazolását. 

- A pályázó vállalja, hogy szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 

- A projekt tervezés és megvalósítás során figyelembe kell venni a költséghatékonyság és a 
fenntarthatóság szempontjait. 

- Legfeljebb 150 db pályázat támogatható. 
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1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
Vállalkozásfejlesztés 
 
1.6. Igénybe vehetı támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg: 200 000,- Ft 
Maximum támogatási összeg: 30 000 000,- Ft 
 
1.7. Ügyfélkör: 

ıstermelı – a támogatás mértéke hátrányos helyzető területen az összes elszámolható kiadás 
65%-a, nem hátrányos helyzető területen az összes elszámolható kiadás 60%-a 
magánszemély – a támogatás mértéke hátrányos helyzető területen az összes elszámolható kiadás 
65%-a, nem hátrányos helyzető területen az összes elszámolható kiadás 60%-a 
induló mikro-, kis- és középvállalkozás – a támogatás mértéke hátrányos helyzető területen az 
összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzető területen az összes elszámolható 
kiadás 60%-a 
mőködı mikro-, kis- és középvállalkozás – a támogatás mértéke hátrányos helyzető területen az 
összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzető területen az összes elszámolható 
kiadás 60%-a 

 
1.8.Támogatható települések köre: 

Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, 
Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, 
Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 
 
1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
� Az ügyfél nevére szóló – a tervezıi névjegyzékben szereplı tervezı ellenjegyzésével ellátott – 

építési-mőszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétıl függıen tartalmazza a 
helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos 
adatait, mőszaki leírást, valamint a beruházás elıtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot 
(alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket) – egyszerő másolat 

� Megújuló energia hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítését alátámasztó 
tervdokumentáció és tervezıi mőszaki leírás – egyszerő másolat 

� A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Építési Normagyőjteményének aktuális verziója 
(2013/1.) szerinti tételes költségvetés és/vagy abban nem szereplı tétel esetében két, hasonló 
mőszaki tartalommal rendelkezı árajánlat (kötelezı formai és tartalmi elemek: 2013.01.01-t 
követıen állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı nevét, címét és 
adószámát, a kiadási tétel mőszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a 
kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, az 
ajánlattevı cégszerő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének 
dátumát) – egyszerő másolat 

� A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gépkatalógusában szereplı gép és eszköz 
beszerzése esetében a gépkód megadása a Projekt adatlap 2.7. A tervezett fejlesztés részletes, 
tényszerő bemutatása pontjában. 

� Eszköz, illetve a Gépkatalógusban nem szereplı gép beszerzés esetén legalább két, hasonló 
mőszaki tartalommal rendelkezı árajánlat (kötelezı formai és tartalmi elemek: 2013.01.01-t 
követıen állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı nevét, címét és 
adószámát, a kiadási tétel mőszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a 
kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, az 
ajánlattevı cégszerő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének 
dátumát) + mőszaki leírás – egyszerő másolat 

� 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatás igénylése esetén a települési polgármester 
támogató igazolása arról, hogy ismeri a pályázati projektet és támogatja annak megvalósítását 
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(formanyomtatvány) – eredeti 
� 2 millió forint vagy annál nagyobb támogatási igény esetén Üzleti terv (formanyomtatvány) – 

eredeti 
� Együttmőködési megállapodás (formanyomtatvány) – eredeti 
 
1.10. Támogatott tevékenységek: 
� építés 
� gépbeszerzés 
� eszközbeszerzés 
� szolgáltatások beszerzése 
� marketing 
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2. számú intézkedés 
 
2.1. HVS intézkedés megnevezése: LEADER-szerő turisztikai fejlesztések 

támogatása 
 
2.2. Kapcsolódó HVS célkitőzés: Helyi turizmus fejlesztése 

 
2.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehetı igénybe releváns 

együttmőködés keretében megvalósuló, 
turizmushoz kapcsolódó szálláshely kialakítására, 
fejlesztésére, bıvítésére, a hozzá kötıdı 
turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, 
kialakítására valamint szálláshelyhez feltétlenül 
nem kötıdı turisztikai szolgáltatás kialakítására, 
már mőködı szolgáltatások fejlesztésére, 
bıvítésére, korszerősítésére. 

 
2.4. Támogatási kritériumok: 

- Egy pályázó egy intézkedésre legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 
- A fejlesztés legalább egy, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület mőködési 

területén mőködı helyi partnerrel (önkormányzat, vállalkozás, civil szervezet, intézmény) 
történı konkrét, ellenszolgáltatás (pénz, szolgáltatás, árucsere) nélküli együttmőködés 
keretében valósítható meg és/vagy mőködtethetı. 

- A szálláshely kialakítására, fejlesztésére, bıvítésére, a hozzá kötıdı turisztikai szolgáltatások 
fejlesztésére irányuló pályázat esetén csak a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeirıl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjét 
szabályozó 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § g) pontja szerinti közösségi szálláshely 
létesítése és fejlesztése minısül közösségi célú fejlesztésnek. 

- 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén az ügyfélnek vállalnia 
kell, hogy a pályázat évét megelızı év átlagos statisztikai létszámát az utolsó kifizetési 
kérelmét követı évtıl legalább 3 évig fenntartja. 

- 10 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén az ügyfélnek 
vállalnia kell, hogy a pályázat évét megelızı év átlagos statisztikai létszámához képest az 
utolsó kifizetési kérelmét követı évtıl legalább 1 új munkahelyet teremt, és azt legalább 3 
évig megtartja. 

- 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén az ügyfélnek vállalnia 
kell, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal a projektet 
bemutató, népszerősítı rendezvényt szervez. 

- 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatás igénylése esetén az ügyfélnek csatolnia kell a 
települési polgármester támogató igazolását. 

- Csak olyan rendezvény költségei támogathatók, ami legalább egy azonos szektorban 
tevékenykedı helyi partner és a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 
bemutatását is célozza. 

- A pályázó vállalja, hogy szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 

- Egyház és nonprofit szervezet csak közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésre 
kaphat támogatást. 

- A projekt tervezés és megvalósítás során figyelembe kell venni a költséghatékonyság és a 
fenntarthatóság szempontjait. 
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- Legfeljebb 45 db pályázat támogatható. 
 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
Vállalkozásfejlesztés 
Közösségi célú fejlesztés 
 

2.6. Igénybe vehetı támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg: 1 000 000,- Ft 
Maximum támogatási összeg: 15 000 000,- Ft 
 

2.7. Ügyfélkör: 
falusi szálláshelyet üzemeltetı természetes személy – a támogatás mértéke hátrányos helyzető 
területen az összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzető területen az összes 
elszámolható kiadás 60%-a 
induló mikro-, kis- és középvállalkozás – a támogatás mértéke hátrányos helyzető területen az 
összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzető területen az összes elszámolható 
kiadás 60%-a 
mőködı mikro-, kis- és középvállalkozás – a támogatás mértéke hátrányos helyzető területen az 
összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzető területen az összes elszámolható 
kiadás 60%-a 
székhellyel vagy telephellyel rendelkezı egyház – a támogatás mértéke vállalkozásfejlesztés 
esetén hátrányos helyzető területen az összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos 
helyzető területen az összes elszámolható kiadás 60%-a, illetve közösségi célú fejlesztés esetén 
az összes elszámolható kiadás 100%-a 
székhellyel vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet – a támogatás mértéke 
vállalkozásfejlesztés esetén hátrányos helyzető területen az összes elszámolható kiadás 65%-a, 
nem hátrányos helyzető területen az összes elszámolható kiadás 60%-a, illetve közösségi célú 
fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 100%-a 
 

2.8.Támogatható települések köre: 
Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, 
Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, 
Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

 
2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
� Az ügyfél nevére szóló – a tervezıi névjegyzékben szereplı tervezı ellenjegyzésével ellátott – 
építési-mőszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétıl függıen tartalmazza a 
helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos 
adatait, mőszaki leírást, valamint a beruházás elıtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot 
(alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket) – egyszerő másolat 
� Megújuló energia hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítését alátámasztó 
tervdokumentáció és tervezıi mőszaki leírás – egyszerő másolat 
� A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Építési Normagyőjteményének aktuális verziója 
(2013/1.) szerinti tételes költségvetés és/vagy abban nem szereplı tétel esetében két, hasonló 
mőszaki tartalommal rendelkezı árajánlat (kötelezı formai és tartalmi elemek: 2013.01.01-t 
követıen állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı nevét, címét és 
adószámát, a kiadási tétel mőszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a 
kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, az 
ajánlattevı cégszerő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének 
dátumát) – egyszerő másolat 

� A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gépkatalógusában szereplı gép és eszköz 
beszerzése esetében a gépkód megadása a Projekt adatlap 2.7. A tervezett fejlesztés részletes, 
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tényszerő bemutatása pontjában. 
� Eszköz, illetve a Gépkatalógusban nem szereplı gép beszerzés esetén legalább két, hasonló 
mőszaki tartalommal rendelkezı árajánlat (kötelezı formai és tartalmi elemek: 2013.01.01-t 
követıen állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı nevét, címét és 
adószámát, a kiadási tétel mőszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a 
kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, az 
ajánlattevı cégszerő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének 
dátumát) + mőszaki leírás – egyszerő másolat 
� 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatás igénylése esetén a települési polgármester 
támogató igazolása arról, hogy ismeri a pályázati projektet és támogatja annak megvalósítását 
(formanyomtatvány) – eredeti 
� 2 millió forint vagy annál nagyobb támogatási igény esetén Üzleti terv (formanyomtatvány) – 
eredeti 
� Együttmőködési megállapodás (formanyomtatvány) – eredeti 

 
2.10. Támogatott tevékenységek: 
� építés 
� gépbeszerzés 
� eszközbeszerzés 
� szolgáltatások beszerzése 
� rendezvény elıkészítése és megvalósítása 
� marketing 

 



’Bakonya l ja -Kisa l fö ld  kapuja ’  Vidékfe j lesz tés i  Egyesüle t  
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia– 2013. április 15. 

37  

3. számú intézkedés 
 

3.1. HVS intézkedés megnevezése: Települések LEADER-szerő fejlesztése 
 
3.2. Kapcsolódó HVS célkitőzés: Lakókörnyezet fejlesztése 
 
3.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehetı igénybe releváns 

együttmőködés keretében megvalósuló, 
� helyi vagy országos védelem alatt nem 
álló, a település megjelenésében szereppel bíró 
épületek, épületrészek külsı és belsı 
felújítására, korszerősítésére, bıvítésére, 
átalakítására, új épületrész kialakítására; 
� a település környezetét és megjelenését 
javító fejlesztésre; 
� a helyben megtermelt mezıgazdasági 
termékek értékesítése feltételeinek javítása 
céljából új piacok létrehozására, meglévık 
fejlesztésére, bıvítésére, az elıírásoknak 
történı megfeleltetésére; 
� kültéri, közcélú feladatokat ellátó 
játszóterek kialakítására, meglévık 
korszerősítésére, a játszótéri eszközök 
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 
rendeletnek megfelelıen. 

 
3.4. Támogatási kritériumok: 

- Egy pályázó egy intézkedésre legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 
- A fejlesztés legalább egy, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület mőködési 

területén mőködı helyi partnerrel (önkormányzat, vállalkozás, civil szervezet, intézmény) 
történı konkrét, ellenszolgáltatás (pénz, szolgáltatás, árucsere) nélküli együttmőködés 
keretében valósítható meg és/vagy mőködtethetı. 

- Játszótér kialakítására, korszerősítésére legfeljebb 5 millió forint támogatás igényelhetı. 
- Nem vehetı igénybe támogatás természetes személy tulajdonában lévı ingatlan fejlesztésére, 

korszerősítésére. 
- Nem vehetı igénybe támogatás lakóépület fejlesztésére, korszerősítésére. 

- A pályázó vállalja, hogy szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 

- Nonprofit szervezet csak közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésre kaphat 
támogatást. 

- A projekt tervezés és megvalósítás során figyelembe kell venni a költséghatékonyság és a 
fenntarthatóság szempontjait. 

- Legfeljebb 87 db pályázat támogatható. 
 

3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
Közösségi célú fejlesztés 
 

3.6. Igénybe vehetı támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg: 1 000 000,- Ft 
Maximum támogatási összeg: 15 000 000,- Ft 
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3.7. Ügyfélkör: 

mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi 
személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel 
érintett település a tagja – a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a 
székhellyel vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, amennyiben a fejlesztés a 
közhasznú tevékenysége(i) ellátását segíti elı – a támogatás mértéke az összes elszámolható 
kiadás 100%-a 
 

3.8.Támogatható települések köre: 
Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, 
Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, 
Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

 
3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
� Az ügyfél nevére szóló – a tervezıi névjegyzékben szereplı tervezı ellenjegyzésével ellátott – 
építési-mőszaki dokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétıl függıen tartalmazza a 
helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos 
adatait, mőszaki leírást, valamint a beruházás elıtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot 
(alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket) – egyszerő másolat 
� Megújuló energia hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítését alátámasztó 
tervdokumentáció és tervezıi mőszaki leírás – egyszerő másolat 
� A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Építési Normagyőjteményének aktuális verziója 
(2013/1.) szerinti tételes költségvetés és/vagy abban nem szereplı tétel esetében két, hasonló 
mőszaki tartalommal rendelkezı árajánlat (kötelezı formai és tartalmi elemek: 2013.01.01-t 
követıen állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı nevét, címét és 
adószámát, a kiadási tétel mőszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a 
kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, az 
ajánlattevı cégszerő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének 
dátumát) – egyszerő másolat 

� A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gépkatalógusában szereplı gép és eszköz 
beszerzése esetében a gépkód megadása a Projekt adatlap 2.7. A tervezett fejlesztés részletes, 
tényszerő bemutatása pontjában. 

� Eszköz, illetve a Gépkatalógusban nem szereplı gép beszerzés esetén legalább két, hasonló 
mőszaki tartalommal rendelkezı árajánlat (kötelezı formai és tartalmi elemek: 2013.01.01-t 
követıen állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı nevét, címét és 
adószámát, a kiadási tétel mőszaki adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a 
kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, az 
ajánlattevı cégszerő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének 
dátumát) + mőszaki leírás – egyszerő másolat 
� 2 millió forint vagy annál nagyobb támogatási igény esetén Fenntarthatósági terv 
(formanyomtatvány) – eredeti 
� Együttmőködési megállapodás (formanyomtatvány) – eredeti 

 
3.10. Támogatott tevékenységek: 
� építés 
� eszközbeszerzés 
� szolgáltatások beszerzése 
� marketing 
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4. számú intézkedés 
 
4.1. HVS intézkedés megnevezése: LEADER-szerő helyi rendezvények, képzések 

támogatása 
 
4.2. Kapcsolódó HVS célkitőzés: Társadalmi tıke erısítése 
 
4.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehetı igénybe releváns 

együttmőködés keretében megvalósuló térségi, 
települési, szakma specifikus vagy tematikus 
rendezvény, rendezvénysorozat és képzés 
költségeinek biztosítására. 

 
4.4. Támogatási kritériumok: 

- Településenként legfeljebb 3 db pályázat támogatható. 
- Egy pályázó egy intézkedésre legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 
- A fejlesztés legalább egy, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület mőködési 

területén mőködı helyi partnerrel (önkormányzat, vállalkozás, civil szervezet, intézmény) 
történı konkrét, ellenszolgáltatás (pénz, szolgáltatás, árucsere) nélküli együttmőködés 
keretében valósítható meg és/vagy mőködtethetı. 

- A pályázó vállalja, hogy szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 

- Csak olyan ügyfél nyújthat be pályázatot, aki rendelkezik a települési polgármester támogató 
igazolásával. 

- Egyház és nonprofit szervezet csak közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésre 
kaphat támogatást. 

- A projekt tervezés és megvalósítás során figyelembe kell venni a költséghatékonyság és a 
fenntarthatóság szempontjait. 

- Legfeljebb 45 db pályázat támogatható. 
 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
Közösségi célú fejlesztés 
 

4.6. Igénybe vehetı támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg: 200 000,- Ft 
Maximum támogatási összeg: 500 000,- Ft 
 

4.7. Ügyfélkör: 
mőködı települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi 
személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel 
érintett település a tagja – a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a 
székhellyel vagy telephellyel rendelkezı egyház, amennyiben a fejlesztés a közhasznú 
tevékenysége(i) ellátását segíti elı – a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a 
székhellyel vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, amennyiben a fejlesztés a 
közhasznú tevékenysége(i) ellátását segíti elı – a támogatás mértéke az összes elszámolható 
kiadás 100%-a 
 

4.8.Támogatható települések köre: 
Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, 



’Bakonya l ja -Kisa l fö ld  kapuja ’  Vidékfe j lesz tés i  Egyesüle t  
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia– 2013. április 15. 

41  

Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, 
Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

 
4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
� Rendezvény leírása és programterv (formanyomtatvány) 

� A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gépkatalógusában szereplı eszköz beszerzése 
esetében a gépkód megadása a Projekt adatlap 2.7. A tervezett fejlesztés részletes, tényszerő 
bemutatása pontjában. 

� Két, hasonló tartalommal rendelkezı árajánlat (kötelezı formai és tartalmi elemek: 
2013.01.01-t követıen állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı 
nevét, címét és adószámát, a kiadási tétel adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, 
a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, az 
ajánlattevı cégszerő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének 
dátumát) – egyszerő másolat 
� A települési polgármester támogató igazolása arról, hogy ismeri a pályázati projektet és 
támogatja annak megvalósítását (formanyomtatvány) – eredeti 
� Együttmőködési megállapodás (formanyomtatvány) – eredeti 

 
4.10. Támogatott tevékenységek: 
� eszközbeszerzés 
� szolgáltatások beszerzése 
� rendezvény elıkészítése és megvalósítása 
� marketing 
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5. számú intézkedés 
 
5.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek LEADER-szerő 

eszközfejlesztése 
 
5.2. Kapcsolódó HVS célkitőzés: Társadalmi tıke erısítése 
 
5.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehetı igénybe releváns 

együttmőködés keretében megvalósuló, civil 
szervezet mőködését segítı eszközállományának 
fejlesztésére. 

 
5.4. Támogatási kritériumok: 

- Egy pályázó egy intézkedésre legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 
- A fejlesztés legalább egy, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület mőködési 

területén mőködı helyi partnerrel (önkormányzat, vállalkozás, civil szervezet, intézmény) 
történı konkrét, ellenszolgáltatás (pénz, szolgáltatás, árucsere) nélküli együttmőködés 
keretében valósítható meg és/vagy mőködtethetı. 

- A pályázó vállalja, hogy szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld kapuja 
Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 

- Nonprofit szervezet csak közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésre kaphat 
támogatást. 

- A projekt tervezés és megvalósítás során figyelembe kell venni a költséghatékonyság és a 
fenntarthatóság szempontjait. 

- Legfeljebb 45 db pályázat támogatható. 
 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: 
Közösségi célú fejlesztés 
 

5.6. Igénybe vehetı támogatás minimális és maximális összege: 
Minimum támogatási összeg: 200 000,- Ft 
Maximum támogatási összeg: 1 000 000,- Ft 
 

5.7. Ügyfélkör: 
székhellyel vagy telephellyel rendelkezı nonprofit szervezet, amennyiben a fejlesztés a 
közhasznú tevékenysége(i) ellátását segíti elı – a támogatás mértéke az összes elszámolható 
kiadás 100%-a 
 

5.8.Támogatható települések köre: 
Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, 
Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, 
Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 

 
5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
� Civil szervezet eddigi és tervezett tevékenységeinek bemutatása (formanyomtatvány) 

� A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gépkatalógusában szereplı gép és eszköz 
beszerzése esetében a gépkód megadása a Projekt adatlap 2.7. A tervezett fejlesztés részletes, 
tényszerő bemutatása pontjában. 

� Két, hasonló tartalommal rendelkezı árajánlat (kötelezı formai és tartalmi elemek: 
2013.01.01-t követıen állítottak ki, és tartalmazza az ajánlatkérı nevét, címét, az ajánlattevı 
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nevét, címét és adószámát, a kiadási tétel adatait, a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, 
a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, a kiadási tétel pénznemét, az 
ajánlattevı cégszerő aláírását, valamint az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének 
dátumát) – egyszerő másolat 
� Együttmőködési megállapodás (formanyomtatvány) – eredeti 

 
5.10. Támogatott tevékenységek: 
� gépbeszerzés 
� eszközbeszerzés 
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PROJEKT ADATLAP 
A Bakonyalja-Kisalföld kapuja LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 
 
 
 

1. Ügyfél adatai: 
 

Ügyfél neve:  
Képviseletre jogosult neve:  
Ügyfél székhelye/lakcíme:  
MVH regisztrációs szám:  
Kapcsolattartó neve:  
Kapcsolattartó telefonszáma:  

 
1.1. Ügyfél minısítési kódja: 

  1 - Belföldi természetes személy; 
 2 - Mikrovállalkozás; 
  3 - Kisvállalkozás; 
  4 - Középvállalkozás; 
  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 
  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 
  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 
 
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 
(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés idıpontja.) 
 

 Postai levelezési 
címre: 

 

 Elektronikus 
postafiókba: 

 

Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 
 
2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 
2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe): 
 
2.2. HVS cél megjelölése: 
 
2.3. HVS intézkedés megjelölése: 
 
2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: 
(Több tevékenység is bejelölhetı a projektjavaslat alapján) 

  építés 
  gépbeszerzés 
  eszközbeszerzés 
  rendezvény elıkészítése és megvalósítása 
  képzés elıkészítése és megvalósítása 
  tanulmánykészítés 
  marketing 
  egyéb 

 



’Bakonya l ja -Kisa l fö ld  kapuja ’  Vidékfe j lesz tés i  Egyesüle t  
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia– 2013. április 15. 

45  

2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: 
 
2.6.A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 
 
2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerő bemutatása (max. 2000 karakter): 
 
2.8.Költségvetés (a dılt betővel írt sorok igény esetén tovább bıvíthetık; az összesen sornak meg kell egyeznie a 

projekt adatlaphoz mellékletként csatolt ÉNGY-s építési költségvetés, valamint a Gépkatalógusban szereplı gép, 
eszköz árának, valamint az árajánlatoknak az összegével) 

 
Költségnem Nettó (Ft) Áfa (Ft) Bruttó (Ft) 

1. Építés    
1.1. munkanem    
1.2. munkanem    

2. Gépbeszerzés    
2.1. gép    
2.2. gép    

3. Eszközbeszerzés    
3.1. eszköz    
3.2. eszköz    

4. Rendezvény elıkészítése és 
megvalósítása 

   

5. Képzés elıkészítése és 
megvalósítása 

   

6. Tanulmánykészítés    
7. Marketing    
8. Egyéb    

8.1. egyéb    
8.2. egyéb    

Összesen:    
 
A projekt teljes költsége:    ……………………,- Ft  
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: ……………………,- Ft  
 
2.9. Közfeladat, közhasznú tevékenység bemutatása 
Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkezı 
önkormányzati társulás ügyfél jogszabályi hivatkozással fejtse ki, hogy melyik közfeladatát látja el. 

Egyház vagy nonprofit szervezet ügyfél fejtse ki, hogy a fejlesztés megvalósítása mely közhasznú tevékenysége(i) 
ellátását segíti elı. 

 
Képviselı neve: 
 
Aláírás: ....................................... 
 

PH 
 
Dátum: 
 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi XVII. 
törvény 6. és 7. §-on alapul. 
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PROJEKT ADATLAP MELLÉKLETEI 
 
 
1. LEADER intézkedés: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADER-szerő 
fejlesztése 
 
 
 

Együttmőködési megállapodás 
 
 
 
 

Amely létrejött egyrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban pályázó, 
 
másrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban együttmőködı partner között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 

1. Megállapodás tárgya 
A pályázó által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a ’Bakonyalja-

Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… 
címő LEADER pályázat megvalósítása. 

 
2. Az együttmőködés elızményei és célja 

(A helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztés Stratégiában 
meghatározott LEADER Intézkedések megvalósításának elısegítése a fenntarthatóság és 
esélyegyenlıség elveinek figyelembe vételével.) 

 
Az együ t tmőködé s  l é t r e j ö t t én ek e l ızménye i :  

 
 

3. Felek által a projekt megvalósítása során, illetve a fenntartási idıszakban vállalt konkrét 
feladatok és eredmények 

 
A pá l yázó  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködı  pa r tne r  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködé s  konkré t  e r edménye i : 
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4. A pályázó további feladata az eredményes együttmőködés érdekében az együttmőködı partner 
rendszeres tájékoztatása a fejlesztés megvalósulásának menetérıl, tevékenységérıl, esetleges 
rendezvényeirıl, a pályázattal kapcsolatos döntésekrıl. 

Az együttmőködı partner feladata a fentiekhez hasonlóan, hogy a pályázót tájékoztassa az ıt 
és a pályázatot érintı információkról. 

 
5. A megállapodás idıtartama: 

év hónap nap  
………. ………. ………. - 

tól 
………. ………. ………. - 

ig 
 

6. Jelen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követıen az 
elıírt fenntartási idıszakban is együttmőködnek és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartására saját eszközeikkel is törekednek. 

 
7. Az együttmőködı partner kijelenti, hogy a pályázatban meghatározott célokkal egyetért, azok 
megvalósításában részt vállal, továbbá kijelenti, hogy a projektben a legjobb tudásának 
megfelelıen közremőködik. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasás után 3 

példányban aláírták. 
 

Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

………………………………… 
pályázó képviselıje 

………………………………… 
partner képviselıje 

 
 
 
 

PH 

 
 
 
 

PH 
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Nyilatkozat 
- mezıgazdasági tárgyú fejlesztéshez kapcsolódóan - 

 
 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő, 
mezıgazdasági tárgyú fejlesztést tartalmazó LEADER pályázata saját elıállítású vagy helyi termék 
elıállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elısegítését célzó tevékenységre irányul az 
alábbi módon (konkrét leírás): 
…………………………………………………………………………………………………
… 
 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Nyilatkozat 
- munkahelymegtartásra, ill. –fejlesztésre vonatkozóan – 

 
 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan 

1 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén vállalja, hogy a 
pályázat évét megelızı év átlagos statisztikai létszámát az utolsó kifizetési kérelmét követı 
évtıl legalább 3 évig fenntartja. 
10 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén vállalja, hogy a 

pályázat évét megelızı év átlagos statisztikai létszámához képest az utolsó kifizetési kérelmét 
követı évtıl legalább 1 új munkahelyet teremt, és azt legalább 3 évig megtartja. 

 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Nyilatkozat 
- projektet bemutató, népszerősítı rendezvényrıl – 

 
 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg 
megítélése esetén vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal 
a projektet bemutató, népszerősítı rendezvényt szervez. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Polgármesteri támogató igazolás 
 
 
 
 

Alulírott ………………. (név), …………………… település polgármestereként büntetıjogi 
felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy az alábbi pályázó 
 

pályázó szervezet neve: …………………………………………………………...   
székhelye: …………………………………………………………………………. 
adószáma: …………………………………………………………………………. 
MVH regisztrációs száma: …………………………………………………………. 

 
a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtani kívánt 
…………………………… címő LEADER pályázatának tárgyát ismerem, az illeszkedik a 
település fejlesztési elképzeléseihez, és ezért megvalósítását elviekben támogatom. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

polgármester 
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Nyilatkozat 
- együttmőködésrıl a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel – 

 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Üzleti terv 
 
 
 
 
 

Pályázó szervezet neve: …………………………………………………………... 
székhely: …………………………………………………………………………. 
adószám: …………………………………………………………………………. 
MVH regisztrációs szám: …………………………………………………………. 
hivatalos képviselı neve: ……………………………… ………………………… 

 
a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott 
…………………………… címő LEADER pályázathoz kapcsolódóan. 
 
1. A vállalkozás bemutatása 
 
1.1 .  Tu la jdonos i  ö s sz e t é t e l  
 
 
1.2 .  Sze rv ez e t i  f e l ép í t é s ,  d ön t é s i  r end sz e r  
 
 
1.3 .  Hi t e l  t a r t ozá sok é s  ez ek b iz t o s í t éka i  
 
 
1.4 .  Magánvagyon ,  más  vá l l a lkozá sokban  va ló  r é sz e s ed é s ,  r é szv é t e l ,  annak j öv ed e lme i ,  
kö t e l ez e t t s é g e i  
 
 
1.5 .  A pá l yázó  szakmai  f e lké szü l t s é g e ,  szakmai  é s  vá l l a lkozó i  tapa szta la ta  
 
 
1.6 .  Korább i  vá l l a lkozá sa i ,  a  meg szőné s  oka i  
 
 
1.7 .  Tevékenys é g i  kör ök ,  a rányuk az  á rb ev é t e l b en  
 
 
 
2. A fejlesztési cél ismertetése 
 
2.1 .  A f e j l e sz t é s i  c é l  i smer t e t é s e  
 
 
2.2 .  A f e j l e sz t é s  szükség e s s é g én ek indoklá sa  
 
 
 
3. A fejlesztés tartalmának bemutatása 
 
3.1 .  Mőszaki  megva l ó s í t á s  
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3.2 .  Idıb en i  ü t emez é s ,  mér f ö l dkövek 
 
 
3.3 .  Finansz í rozá s i  t e r v ,  f o r rá s sz e rkez e t  
 
 
3.4 .  Marke t in g/é r t éke s í t é s i  t e r v ,  é r t ék e s í t é s i  l e h e t ı s é g ek  b emuta tá sa  
 
 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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2. LEADER intézkedés: LEADER-szerő turisztikai fejlesztések támogatása 
 
 
 

Együttmőködési megállapodás 
 
 
 
 

Amely létrejött egyrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban pályázó, 
 
másrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban együttmőködı partner között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 

1. Megállapodás tárgya 
A pályázó által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a ’Bakonyalja-

Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… 
címő LEADER pályázat megvalósítása. 

 
2. Az együttmőködés elızményei és célja 

(A helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztés Stratégiában 
meghatározott LEADER Intézkedések megvalósításának elısegítése a fenntarthatóság és 
esélyegyenlıség elveinek figyelembe vételével.) 

 
Az együ t tmőködé s  l é t r e j ö t t én ek e l ızménye i :  

 
 

3. Felek által a projekt megvalósítása során, illetve a fenntartási idıszakban vállalt konkrét 
feladatok és eredmények 

 
A pá l yázó  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködı  pa r tne r  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködé s  konkré t  e r edménye i : 
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4. A pályázó további feladata az eredményes együttmőködés érdekében az együttmőködı partner 
rendszeres tájékoztatása a fejlesztés megvalósulásának menetérıl, tevékenységérıl, esetleges 
rendezvényeirıl, a pályázattal kapcsolatos döntésekrıl. 

Az együttmőködı partner feladata a fentiekhez hasonlóan, hogy a pályázót tájékoztassa az ıt 
és a pályázatot érintı információkról. 

 
5. A megállapodás idıtartama: 

év hónap nap  
………. ………. ………. - 

tól 
………. ………. ………. - 

ig 
 

6. Jelen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követıen az 
elıírt fenntartási idıszakban is együttmőködnek és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartására saját eszközeikkel is törekednek. 

 
7. Az együttmőködı partner kijelenti, hogy a pályázatban meghatározott célokkal egyetért, azok 
megvalósításában részt vállal, továbbá kijelenti, hogy a projektben a legjobb tudásának 
megfelelıen közremőködik. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasás után 3 

példányban aláírták. 
 

Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

………………………………… 
pályázó képviselıje 

………………………………… 
partner képviselıje 

 
 
 
 

PH 

 
 
 
 

PH 
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Nyilatkozat 
- munkahelymegtartásra, ill. –fejlesztésre vonatkozóan – 

 
 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan 

1 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén vállalja, hogy a 
pályázat évét megelızı év átlagos statisztikai létszámát az utolsó kifizetési kérelmét követı 
évtıl legalább 3 évig fenntartja. 
10 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg megítélése esetén vállalja, hogy a 

pályázat évét megelızı év átlagos statisztikai létszámához képest az utolsó kifizetési kérelmét 
követı évtıl legalább 1 új munkahelyet teremt, és azt legalább 3 évig megtartja. 

 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Nyilatkozat 
- projektet bemutató, népszerősítı rendezvényrıl – 

 
 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan 1 millió forint vagy annál nagyobb támogatási összeg 
megítélése esetén vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal 
a projektet bemutató, népszerősítı rendezvényt szervez. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Polgármesteri támogató igazolás 
 
 
 
 

Alulírott ………………. (név), …………………… település polgármestereként büntetıjogi 
felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy az alábbi pályázó 
 

pályázó szervezet neve: …………………………………………………………...   
székhelye: …………………………………………………………………………. 
adószáma: …………………………………………………………………………. 
MVH regisztrációs száma: …………………………………………………………. 

 
a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtani kívánt 
…………………………… címő LEADER pályázatának tárgyát ismerem, az illeszkedik a 
település fejlesztési elképzeléseihez, és ezért megvalósítását elviekben támogatom. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

polgármester 
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Nyilatkozat 
- együttmőködésrıl a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel – 

 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Üzleti terv 
 
 
 
 
 

Pályázó szervezet neve: …………………………………………………………... 
székhely: …………………………………………………………………………. 
adószám: …………………………………………………………………………. 
MVH regisztrációs szám: …………………………………………………………. 
hivatalos képviselı neve: ……………………………… ………………………… 

 
a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott 
…………………………… címő LEADER pályázathoz kapcsolódóan. 
 
1. A vállalkozás bemutatása 
 
1.1 .  Tu la jdonos i  ö s sz e t é t e l  
 
 
1.2 .  Sze rv ez e t i  f e l ép í t é s ,  d ön t é s i  r end sz e r  
 
 
1.3 .  Hi t e l  t a r t ozá sok é s  ez ek b iz t o s í t éka i  
 
 
1.4 .  Magánvagyon ,  más  vá l l a lkozá sokban  va ló  r é sz e s ed é s ,  r é szv é t e l ,  annak j öv ed e lme i ,  
kö t e l ez e t t s é g e i  
 
 
1.5 .  A pá l yázó  szakmai  f e lké szü l t s é g e ,  szakmai  é s  vá l l a lkozó i  tapa szta la ta  
 
 
1.6 .  Korább i  vá l l a lkozá sa i ,  a  meg szőné s  oka i  
 
 
1.7 .  Tevékenys é g i  kör ök ,  a rányuk az  á rb ev é t e l b en  
 
 
 
2. A fejlesztési cél ismertetése 
 
2.1 .  A f e j l e sz t é s i  c é l  i smer t e t é s e  
 
 
2.2 .  A f e j l e sz t é s  szükség e s s é g én ek indoklá sa  
 
 
 
3. A fejlesztés tartalmának bemutatása 
 
3.1 .  Mőszaki  megva l ó s í t á s  



’Bakonya l ja -Kisa l fö ld  kapuja ’  Vidékfe j lesz tés i  Egyesüle t  
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia– 2013. április 15. 

62  

 
 
3.2 .  Idıb en i  ü t emez é s ,  mér f ö l dkövek 
 
 
3.3 .  Finansz í rozá s i  t e r v ,  f o r rá s sz e rkez e t  
 
 
3.4 .  Marke t in g/é r t éke s í t é s i  t e r v ,  é r t ék e s í t é s i  l e h e t ı s é g ek  b emuta tá sa  
 
 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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3. LEADER intézkedés: Települések LEADER-szerő fejlesztése 
 
 
 

Együttmőködési megállapodás 
 
 
 
 

Amely létrejött egyrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban pályázó, 
 
másrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban együttmőködı partner között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 

1. Megállapodás tárgya 
A pályázó által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a ’Bakonyalja-

Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… 
címő LEADER pályázat megvalósítása. 

 
2. Az együttmőködés elızményei és célja 

(A helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztés Stratégiában 
meghatározott LEADER Intézkedések megvalósításának elısegítése a fenntarthatóság és 
esélyegyenlıség elveinek figyelembe vételével.) 

 
Az együ t tmőködé s  l é t r e j ö t t én ek e l ızménye i :  

 
 

3. Felek által a projekt megvalósítása során, illetve a fenntartási idıszakban vállalt konkrét 
feladatok és eredmények 

 
A pá l yázó  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködı  pa r tne r  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködé s  konkré t  e r edménye i : 
 
 

 



’Bakonya l ja -Kisa l fö ld  kapuja ’  Vidékfe j lesz tés i  Egyesüle t  
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia– 2013. április 15. 

64  

4. A pályázó további feladata az eredményes együttmőködés érdekében az együttmőködı partner 
rendszeres tájékoztatása a fejlesztés megvalósulásának menetérıl, tevékenységérıl, esetleges 
rendezvényeirıl, a pályázattal kapcsolatos döntésekrıl. 

Az együttmőködı partner feladata a fentiekhez hasonlóan, hogy a pályázót tájékoztassa az ıt 
és a pályázatot érintı információkról. 

 
5. A megállapodás idıtartama: 

év hónap nap  
………. ………. ………. - 

tól 
………. ………. ………. - 

ig 
 

6. Jelen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követıen az 
elıírt fenntartási idıszakban is együttmőködnek és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartására saját eszközeikkel is törekednek. 

 
7. Az együttmőködı partner kijelenti, hogy a pályázatban meghatározott célokkal egyetért, azok 
megvalósításában részt vállal, továbbá kijelenti, hogy a projektben a legjobb tudásának 
megfelelıen közremőködik. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasás után 3 

példányban aláírták. 
 

Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

………………………………… 
pályázó képviselıje 

………………………………… 
partner képviselıje 

 
 
 
 

PH 

 
 
 
 

PH 
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Nyilatkozat 
- együttmőködésrıl a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel – 

 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Fenntarthatósági terv 
 
 
 
 
 

Pályázó szervezet neve: …………………………………………………………... 
székhely: …………………………………………………………………………. 
adószám: …………………………………………………………………………. 
MVH regisztrációs szám: …………………………………………………………. 
hivatalos képviselı neve: ……………………………… ………………………… 

 
a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott 
…………………………… címő LEADER pályázathoz kapcsolódóan. 
 
1. A pályázó bemutatása 
 
1.1 .  A pá l yázó  a  pá l yáza t  tá r gyához  kap c so l ódó  edd i g i  t e v ékenys é g e i  
 
 
1.5 .  A pá l yázó  szakmai  f e lké szü l t s é g e ,  t apa sz ta la ta  
 
 
2. A fejlesztési cél ismertetése 
 
2.1 .  A f e j l e sz t é s i  c é l  i smer t e t é s e  
 
 
2.2 .  A f e j l e sz t é s  szükség e s s é g én ek indoklá sa  
 
 
 
3. A fejlesztés tartalmának bemutatása 
 
3.1 .  Mőszaki  megva l ó s í t á s  
 
 
3.2 .  Idıb en i  ü t emez é s ,  mér f ö l dkövek 
 
 
3.3 .  Finansz í rozá s i  t e r v ,  f o r rá s sz e rkez e t  
 
 
3.4 .  Kommuniká c i ó s  t e r v  
 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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4. LEADER intézkedés: LEADER-szerő helyi rendezvények, képzések 
támogatása 
 
 
 

Rendezvény leírása és programterv 
 
 
 
 

Pályázó szervezet neve: …………………………………………………………... 
székhely: …………………………………………………………………………. 
adószám: …………………………………………………………………………. 
MVH regisztrációs szám: …………………………………………………………. 
hivatalos képviselı neve: ……………………………… ………………………… 

 
a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott 
…………………………… címő LEADER pályázathoz kapcsolódóan. 
 
 
1. A rendezvény leírása 
 

1.1 .  Elızmények :  
 
 

1.2 .  Terv ez e t t  i d ıpon t :  
 
 

1.3 .  He l y sz ín :  
 
 

1.4 .  Rész t v e vık kör e :  
 
 
 
2. A rendezvény programterve 
 
 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Együttmőködési megállapodás 
 
 
 
 

Amely létrejött egyrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban pályázó, 
 
másrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban együttmőködı partner között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 

1. Megállapodás tárgya 
A pályázó által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a ’Bakonyalja-

Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… 
címő LEADER pályázat megvalósítása. 

 
2. Az együttmőködés elızményei és célja 

(A helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztés Stratégiában 
meghatározott LEADER Intézkedések megvalósításának elısegítése a fenntarthatóság és 
esélyegyenlıség elveinek figyelembe vételével.) 

 
Az együ t tmőködé s  l é t r e j ö t t én ek e l ızménye i :  

 
 

3. Felek által a projekt megvalósítása során, illetve a fenntartási idıszakban vállalt konkrét 
feladatok és eredmények 

 
A pá l yázó  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködı  pa r tne r  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködé s  konkré t  e r edménye i : 
 
 

 
4. A pályázó további feladata az eredményes együttmőködés érdekében az együttmőködı partner 
rendszeres tájékoztatása a fejlesztés megvalósulásának menetérıl, tevékenységérıl, esetleges 
rendezvényeirıl, a pályázattal kapcsolatos döntésekrıl. 

Az együttmőködı partner feladata a fentiekhez hasonlóan, hogy a pályázót tájékoztassa az ıt 
és a pályázatot érintı információkról. 
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5. A megállapodás idıtartama: 

év hónap nap  
………. ………. ………. - 

tól 
………. ………. ………. - 

ig 
 

6. Jelen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követıen az 
elıírt fenntartási idıszakban is együttmőködnek és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartására saját eszközeikkel is törekednek. 

 
7. Az együttmőködı partner kijelenti, hogy a pályázatban meghatározott célokkal egyetért, azok 
megvalósításában részt vállal, továbbá kijelenti, hogy a projektben a legjobb tudásának 
megfelelıen közremőködik. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasás után 3 

példányban aláírták. 
 

Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

………………………………… 
pályázó képviselıje 

………………………………… 
partner képviselıje 

 
 
 
 

PH 

 
 
 
 

PH 
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Polgármesteri támogató igazolás 
 
 
 
 

Alulírott ………………. (név), …………………… település polgármestereként büntetıjogi 
felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy az alábbi pályázó 
 

pályázó szervezet neve: …………………………………………………………...   
székhelye: …………………………………………………………………………. 
adószáma: …………………………………………………………………………. 
MVH regisztrációs száma: …………………………………………………………. 

 
a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtani kívánt 
…………………………… címő LEADER pályázatának tárgyát ismerem, az illeszkedik a 
település fejlesztési elképzeléseihez, és ezért megvalósítását elviekben támogatom. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

polgármester 
 



’Bakonya l ja -Kisa l fö ld  kapuja ’  Vidékfe j lesz tés i  Egyesüle t  
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia– 2013. április 15. 

71  

 

Nyilatkozat 
- együttmőködésrıl a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel – 

 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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5. LEADER intézkedés: Civil szervezetek LEADER-szerő eszközfejlesztése 
 
 
 

Civil szervezet eddigi és tervezett tevékenységeinek bemutatása 
 
 
 

Pályázó szervezet neve: …………………………………………………………... 
székhely: …………………………………………………………………………. 
adószám: …………………………………………………………………………. 
MVH regisztrációs szám: …………………………………………………………. 
hivatalos képviselı neve: ……………………………… ………………………… 

 
a ’Bakonyalja-Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott 
…………………………… címő LEADER pályázathoz kapcsolódóan. 
 
 
A c i v i l  sz e rv ez e t  c é l j a i  
 
 
A c i v i l  sz e rv ez e t  edd i g i  t e v ékenys é g e i  
 
 
A c i v i l  sz e rv ez e t  köz ép távon  t e r v ez e t t  t e v ékeny s é g e i  
 
 
A c i v i l  sz e rv ez e t  ember i  é s  t á r gy i  e r ı f o r rá sa inak b emuta tá sa  
 
 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
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Együttmőködési megállapodás 
 
 
 
 

Amely létrejött egyrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban pályázó, 
 
másrészrıl 
szervezet neve: ………………………………………... 
székhely: ……………………………………………… 
adószám: ……………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………… 
képviseli: ……………………………………………… 
a továbbiakban együttmőködı partner között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 

1. Megállapodás tárgya 
A pályázó által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a ’Bakonyalja-

Kisalföld kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… 
címő LEADER pályázat megvalósítása. 

 
2. Az együttmőködés elızményei és célja 

(A helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztés Stratégiában 
meghatározott LEADER Intézkedések megvalósításának elısegítése a fenntarthatóság és 
esélyegyenlıség elveinek figyelembe vételével.) 

 
Az együ t tmőködé s  l é t r e j ö t t én ek e l ızménye i :  

 
 

3. Felek által a projekt megvalósítása során, illetve a fenntartási idıszakban vállalt konkrét 
feladatok és eredmények 

 
A pá l yázó  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködı  pa r tne r  konkré t  f e l ada ta i : 
 
 
Az együ t tmőködé s  konkré t  e r edménye i : 
 
 

 
4. A pályázó további feladata az eredményes együttmőködés érdekében az együttmőködı partner 
rendszeres tájékoztatása a fejlesztés megvalósulásának menetérıl, tevékenységérıl, esetleges 
rendezvényeirıl, a pályázattal kapcsolatos döntésekrıl. 

Az együttmőködı partner feladata a fentiekhez hasonlóan, hogy a pályázót tájékoztassa az ıt 
és a pályázatot érintı információkról. 



’Bakonya l ja -Kisa l fö ld  kapuja ’  Vidékfe j lesz tés i  Egyesüle t  
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia– 2013. április 15. 

74  

 
5. A megállapodás idıtartama: 

év hónap nap  
………. ………. ………. - 

tól 
………. ………. ………. - 

ig 
 

6. Jelen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követıen az 
elıírt fenntartási idıszakban is együttmőködnek és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartására saját eszközeikkel is törekednek. 

 
7. Az együttmőködı partner kijelenti, hogy a pályázatban meghatározott célokkal egyetért, azok 
megvalósításában részt vállal, továbbá kijelenti, hogy a projektben a legjobb tudásának 
megfelelıen közremőködik. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasás után 3 

példányban aláírták. 
 

Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

………………………………… 
pályázó képviselıje 

………………………………… 
partner képviselıje 

 
 
 
 

PH 

 
 
 
 

PH 
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Nyilatkozat 
- együttmőködésrıl a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel – 

 
 
 

Alulírott …………………….. (név) az alábbi pályázó hivatalos képviselıjeként 
szervezet neve: ………………………………………………………………... 
székhely: ……………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………… 
MVH regisztrációs szám: ……………………………………………………… 

 
büntetıjogi felelısségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünk a ’Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja’ Vidékfejlesztési Egyesülethez 2013-ban benyújtott …………………………… címő 
LEADER pályázatához kapcsolódóan szoros együttmőködést épít ki a Bakonyalja-Kisalföld 
kapuja Vidékfejlesztési Egyesülettel, azt megjeleníti rendezvényein, honlapján, valamint saját 
marketing anyagait az Egyesület rendelkezésére bocsátja. 
 
Kelt: …………………………. (helység, dátum) 
 
 
 
 

 PH  
………………………………… 

aláírás 
 


