
MlNISZTFRELNóKStG 

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 

a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 

2017. év október 1. - december 31. időszak tevékenységéről 

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! 
{minimum 3000 - maximum 6000 karakter) 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 
megvalósultak: 

1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai. 

A 2017. szeptember 27-ei IIER-ben való feltöltést követően az Irányító Hatóság a 
gazdaságfejlesztő három felhívásunkat 2017. október 26. és 2017. október 30. napján nyitotta 
vissza az észrevételekkel. A telefonos egyeztetést követően elvégeztük a szükséges 
módosításokat. A két közösségfejlesztő felhívást 2017. november 29-én nyitotta vissza az 
Irányító Hatóság az észrevételekkel. A két felhíváson szintén elvégeztük a szükséges 
módosításokat. Mind az öt felhívást a módosítást követően jóváhagyta az Irányító Hatóság. 

1.2. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai , a helyi támogatási kérelmek benyújtási és 
ellenőrzés i, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

Az Irányító Hatóság jóváhagyását követően a három gazdaságfejlesztési 

Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása 

Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása 

felhívás 2017. október 31 . napján megjelent a Magyar Államkincstár honlapján. Az erről szóló 
tájékoztató cikk 2017. november 1-jén jelent meg az Egyesületünk honlapján. A pályázatok 
benyújtására 2018. január 2-ától van lehetőség . 

Az Irányító Hatóság jóváhagyását követően a két közösségi 

Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása 

Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása 

ml I Európai Unl6 
=~ ~ Európai Mezőgazdaság i 

Vidékfejlesztési Alap • MAGYARORSZÁG 
Ko!Ul.1.ÁNYA A v1dek1 tersegekbe beruhazo Europa 

1 



SZÉCHENYI ' 

MINISZTERELNÖKSÉG 

felhívás 2017. november 30. napján megjelent a Magyar Államkincstár honlapján. Az. erről szóló 
tájékoztató cikk 2017. december 1-jén jelent meg az Egyesület honlapján. A pályázatok 
benyújtására 2018. február 5. napjától van lehetőség. 

Egyesületünknél két körös a LEADER támogatási kérelmet benyújtása. Első körben a Helyi 
Bíráló Bizottságtól kell kérni a támogató nyilatkozatot. Az ezzel kapcsolatos részletes 
információkat tartalmazó cikk 2017. december 23-án jelent meg az Egyesület honlapján, majd 
pedig a szintén 2017.12.23-án elkészített Hírlevéllel megküldésre került a feliratkozottaknak. A 
Projekt Adatlap kitöltésével kapcsolatos telefonos és személyes egyeztetés már 2017. 
decemberében megkezdődött. Ennek keretében nem csak a kitöltéssel kapcsolatosan történtek 
egyeztetések, de a későbbiekben a támogatási kérelemhez felrögzítendő árajánlatokkal, egyéb 
mellékletekkel kapcsolatban is. 

1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 

Nem releváns a beszámolási időszakban . 

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása. 

A helyi felhívásokkal kapcsolatban három tájékoztató fórumra került sor. 

Az. első fórumra 2017. december 11-én 16,30 órakor Nórápon került sor az Értékkel bíró helyi 

és térségi rendezvények támogatása felhíváshoz kapcsolódóan. 

A második fórumra 2017. december 11-én 17,30 órakor szintén Nórápon került sor, melyen a 

Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása és a Közösségi célú 

eszközbeszerzés támogatása felh ívások kerültek ismertetésre. 

A harmadik fórumra 2017. december 14-én Ugodon került sor a Mikrovállalkozások 

fejlesztéseinek támogatása és a Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása 

felhívásokkal kapcsolatban. 

Mindhárom fórumon ismertetésre kerültek a főbb szabályok: mi a felhívás célja, milyen 

tevékenységek támogathatók, mi nem számolható el, mik a beszerzés szabályai, építés esetén 

milyen további feltételek vannak, a LEADER HACS részéről milyen további elvárások vannak, 

mire van szankció ha nem teljesük, mikortól meddig lehet benyújtani az első szakaszhoz a 

kérelmeket, mit kell majd csatolni a felhíváshoz, stb. Ezen felül magán a fórumon és még utána 

is volt lehetőség a kérdések feltételére. A támogatási kérelmet megelőző HBB eljárással 

kapcsolatban külön képzés keretében kerültek bemutatásra a részletek. A fórumokhoz 
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kapcsolódóan kiküldetés kerül elszámolásra, mivel a vendéglátásra (pogácsa, üdítő) nem 

életszerű a 3 db árajánlat bekérése. 

1.5. Egyéb. 

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és ammac1os feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységeket! (minimum 3000 - maximum 6000 karakter) 

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben 
megvalósultak: 

2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése. 

A helyi szereplők képzésére két alkalommal került sor. 2017. december 11-én (17,00 órakor) 
Nórápon és 2017. december 14-én Ugodon. Mindkét helyszínen a HBB eljárásrend, a 
támogatási felhívások benyújtásához szükséges HBB támogató nyilatkozat beszerzése volt a 
téma. Részletesen bemutatásra került a Projekt Adatlap. Külön kiemelésre került a GFO kód 
fontossága majd bemutatásra került, hogy a KSH honlapján honnan nézhető meg. Ezen felül 
ismertetésre került a négy feltétel , amiből legalább hármat teljesíteni kell ahhoz, hogy valaki 
megkaphassa a támogatást. Ezt követően részletesen ismertetésre került a meglévő forrás, a 
Projekt Adatlapok benyújtási határideje és az ahhoz kapcsolódó HBB ülés tervezett ideje. Mind 
a képzés során, mind pedig azt követően lehetőség volt a kérdések feltételére. 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása. 

A helyi tájékoztató rendezvények az 1.4 pontban kerültek ismertetésre. 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 

A HACS működésével kapcsolatban a beszámoló időszakában változás nem történt. 
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2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös 
tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően . Az irodára és/vagy a 
munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások. 

Egyesületünk továbbra is fenntartja és működteti az irodát, ahol a korábbi alkalmazottak látják 
el a feladatokat. Itt fogadjuk és tájékoztatjuk az ügyfeleket munkaidőben, illetve telefonon, e
mailen keresztül. A HACS honlapja folyamatosan, havonta aktualizálásra kerül. (Költségként 
munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj és járuléka, munkába járás, kiküldetés, illetve az iroda 
bérleti díja kerül elszámolásra.). 

2.5. Egyéb. 

2017. október 24-én részt vettünk Balatonfüreden a megyei klímastratégiával kapcsolatos 
tájékoztató rendezvényen, melyet a civil szervezetek részére szerveztek. Egyesületünk 
együttműködő partnerként vesz részt a megyei klímastratégia készítésében, melyet a 
Veszprém Megyei Önkormányzat végez. Ehhez kapcsolódóan kiküldetés került elszámolásra. 

2017. november 10-12. között részt vettünk kiállítóként a BakonyExpon Veszprémben az 
Arénában. A standon több térségi helyi termék előállító részére biztosítottuk a termékük 
népszerűsítését és értékesítését. A rendezvény során több esetben egyeztettünk érdeklődőkkel 
a LEADER támogatási lehetőségekkel kapcsolatban is. Ehhez kapcsolódóan kiküldetés került 
elszámolásra, a bérleti díjat nem próbáltuk meg elszámolni. 

2017. november 17-én Bakonyszücsön került sor a Magyar Vadászati Kultúráért és Etikáért 
Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvény megtartására. Ennek fő célja egyrészt a 
LEADER HACS és tevékenységének bemutatása a vadászok részére, másrészt a helyi 
szereplők közötti kapcsolatok kiépítésének a segítése volt. A rendezvényhez kapcsolódóan 
kiküldetés került elszámolásra. 

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, 
minimum 3000 - maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint 
minimum 1 darab - maximum 5 darab fotó csatolása szükséges. 

A beszámoló időszakban az előző pontoknak megfelelően került sor rendezvények 
megtartására. Ezekről csatolásra kerülnek az alábbi dokumentumok: 

1. Fórum Nóráp 2017.12.11 . meghívó honlapról jelenléti ív és fényképmelléklet 

II . Fórum Nóráp 2017.12.11. meghívó honlapról jelenléti ív és fényképmelléklet 
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Ill. Fórum Ugod 2017.12.14. meghívó honlapról jelenléti ív és fényképmelléklet 

IV. Képzés Nóráp 2017.12.11 . meghívó honlapról jelenléti ív és fényképmelléklet 

V. Képzés (meghívó közös előzővel) Ugod 2017.12.14. jelenléti ív és fényképmelléklet 

VI. Rendezvény Bakonyszücs 2017.11.17. fényképek (itt jelenléti ív nem készült} 

Kelt.: Ugod, 2018. január 15. 

Készítette: Jokesz Mária szakmai vezető 
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Gazdaságfejlesztő LEADER támogatási feimklV2isoK-~ 
2017 NOV O 9. 

Részletek 

&@ Megjelent: 2017. november 01. 

Mikrovállalkozások 
fejlesztéseinek 
támogatása 

-------· - ·· .... ·-·-»·- - · -- --- .. -· 

2017. október 31-én az Irányító Hatóság jóváhagyta a gazdaságfejlesztő támogatási 
felhívásainkat (pályázatok). A hivatalos változat a Magyar Államkincstár honlapján érhető el 
ide kattintva (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo 
/leaderBongeszo.xhtml). Itt vagy az Egyesület nevét kell kiválasztani, vagy a fejlesztéssel 
érintett települést. Az Államkincstár honlapjáról letöltött anyagok ebből a cikkből is letölthetők 
az alábbiak szerint: 

Felhívás szövege (/images/cikkek/LEADER- Mellékletek (/images/cikkek/LEADER-
Palyazatok Palyazatok 
NP _LEADER_Palyazat_ VP6-19_2_ 1_- NP _LEADER_Palyazat_ VP6-19_2_ 1_-
77-1-17.pdf) 77-1-17 _csatolmanyok.zip) 

Mezőgazdasági termék Felhívás szövege (/images/cikkek/LEADER- Mellékletek (/images/cikkek/LEADER-
előállításának és Palyazatok Palyazatok 
feldolgozásának NP _LEADER_Palyazat_VP6-19_2_ 1_- NP _LEADER_Palyazat_VP6-19_2_1_-
támogatása 77-2-17 .pdf) 77-2-17 _ csatolmanyok.zip) 

Közösségi turisztikai Felhívás szövege (/images/cikkek/LEADER- Mellékletek (/images/cikkek/LEADER-
szolgáltatások Palyazatok Palyazatok 
fejlesztésének NP _LEADER_Palyazat_VP6-19_2_ 1_- NP _LEADER_Palyazat_VP6-19_2_1_-
támogatása 77-3-17 .pdf) 77-3-17 _ csatolmanyok.zip) 

A kérelmeket - igazodva az IH előírásához - 2018. január 2. napjától lehet benyújtani . A hivatalos pályázat benyújtását 
megelőző , Helyi Bíráló Bizottsági eljárással és a felhívások ismertetésével kapcsolatos tájékoztatókat hamarosan 
megkezdjük, azok helyszíne és időpontja november közepéig felkerül a honlapunkra. 

A további két felhívás az ígéretek szerint november 30-áig jelenik meg és a kérelmeket 2018. február 1-jétől lehet majd 
benyújtani. 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) eljárásrendje letölthető innen (/images/cikkek/LEADER-Palyazatok/HBB-eljarasrend-
20170530.pdf). 

A Helyi Fejlesztési Stratégia felhívások miatt módosítás alatt álló, az IH részére beküldött változata letölthető innen 
(/images/cikkek/LEADER-Palyazatok/H FS _ 20170929. pdf). 

2017. ll.07. 21 :52 
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Részletek 

t1i.l Megjelent: 2017. december 01. 

Közösségi célú 
eszközbeszerzés 
támogatása 

Értékkel bíró helyi 

·--- -----

2017. november 30-án az Irányító Hatóság jóváhagyta a közösségfejlesztő támogatási 
felhívásainkat (pályázatok) . A hivatalos változat a Magyar Államkincstár honlapján érhető el 
ide kattintva (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo 
/leaderBongeszo.xhtml). Itt vagy az Egyesület nevét kell kiválasztani , vagy a fejlesztéssel 
érintett települést. Az Államkincstár honlapjáról letöltött anyagok ebből a cikkből is letölthetők 
az alábbiak szerint: 

Felhívás szövege (/images/cikkek/LEADER
Palyazatok 
NP _LEADER_Palyazat_ VP6-19_2_ 1_-
77-4-17 .pdf) 

Felhívás szövege (/images/cikkek/LEADER-

Mellékletek (/images/cikkek/LEADER
Palyazatok 
NP _LEADER_Palyazat_ VP6-19_2_ 1_-
77-4-17 _ csatolmanyok.zip) 

Mellékletek (/images/cikkek/LEADER-
vagy térségi Palyazatok Palyazatok 
rendezvények NP _LEADER_Palyazat_VP6-19_2_ 1_- NP _LEADER_Palyazat_VP6-19_2_1_-
támogatása 77-5-17 .pdf) 77-5-17 _ csatolmanyok.zip) 

A kérelmeket - igazodva az IH előírásához - 2018. február 5. napjától lehet benyújtani. A hivatalos pályázat 
benyújtását megelőző , Helyi Bíráló Bizottsági eljárással és a felhívások ismertetésével kapcsolatos tájékoztatókat 
hamarosan megkezdjük, azok helyszíne és időpontja ma felkerül a honlapunkra. 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) eljárásrendje letölthető innen (/images/cikkek/LEADER-Palyazatok/HBB-eljarasrend-
20170530.pdf). 

A Helyi Fejlesztési Stratégia felhívások miatt módosítás alatt álló, az IH részére beküldött változata letölthető innen 
(/images/cikkek/LEADER-Palyazatok/HFS_20170929.pdf). 

201 7. 12. 01. 10:34 
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LEADER pályázatok benyújtásához 
2017 L~C 2 7. 

Részletek 

ifill Megjelent: 2017. december 23. 

2018. januárjától elindul a LEADER pályázatok benyújtási lehetősége. Az SMB LEADER 
Egyesületnél két körös eljárás van, a támogatási kérelmet azok nyújthatják be a központi 
elektronikus felületen, akik rendelkeznek a Helyi Bíráló Bizottság (továbbiakban HBB) 
támogató nyilatkozatával. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet az 
alábbiakra: 

Első körben a Projekt Adatlappal kell kérni a HBB támogató nyilatkozatot annak, 
aki/amely a támogatási felhívásban szereplő GFO kóddal rendelkező 

személy/szervezet és megfelel továbbá ennek a feltételnek: Olyan önkormányzat (kivéve 
helyi rendezvénynél), őstermelő, mikrovállalkozás, civil szervezet, egyház, mely vagy szerepel a LEADER HACS 
Helyi termék/szolgáltatás katalógusában, vagy legkésőbb a Projekt Adatlap benyújtásával egyidejűleg benyújtja a 
Helyi termék/szolgáltatás katalógusba történő felvételhez szükséges Adatlapot. 

Kérjük, hogy a helyi termék/szolgáltatás katalógushoz az adatlapokat mindenki küldje be minél előbb, hogy azokat 
ne a Projekt Adatlap beérkezése után kelljen felvinni a honlapunkra. Az adatlapok letölthetők ebből a cikkből : Helyi 
Termék és Szolgáltatás Katalógus (/helyi-termek-katalogus/6-helyi-termek-katalogus.html) 

Milyen feltétel esetén kerül kiállításra a támogató nyilatkozat? 

Az a Projekt Adatlapot benyújtó kaphat HBB támogató nyilatkozatot, aki a HFS-ben és a helyi támogatási 
felhívásban megfogalmazott alapjogosultsági előírásokon felül az itt előírt négy kritérium közül legalább 
háromnak megfelel. 

Általánosan, valamennyi intézkedésre, felhívásra vonatkozó kritérium (vagy ebből mind a három, vagy ebből 
legalább kettőnek meg kell felelni): 

1. Az építési beruházás és eszközbeszerzés, rendezvény esetén a rendezvénnyel kapcsolatos támogatható 
költségek együttes értékének legalább 50%-a a LEADER térségben székhellyel, telephellyel rendelkező 
vállalkozástól kerül beszerzésre 

2. A pályázó vagy képviselője , munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő adatlap, kérdőív 
beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes vagy telefonos egyeztetésével, műhelymunkán való 
részvétellel , vagy részt vett a 2015.09.29. napjától a kérelem benyújtásáig megtarásra került Fórumon 

3. A pályázó, képviselője vagy munkavállalója vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente legalább egy 
alkalommal részt vesz az SMB LEADER Egyesület által szervezett Fórumon, műhelymunkán, vagy a 
támogatással megvalósuló értékkel bíró rendezvényen helyi termékének bemutatásával, 
értékesítésével 

Intézkedésenként további (4.) kritérium (ha az általánosból csak kettőnek felel meg , akkor ez szükséges): 

1. Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

4. A támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak 
számának bővítése legalább 1 fővel. 

2. Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása 

4. A fejlesztés önkormányzat esetén legalább 3, őstermelő esetén legalább 1 személlyel, szervezettel 
együttműködésben valósul meg. 

3. Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása 

4. A fejlesztés legalább 3 személlyel, szervezettel együttműködésben valósul meg. 

4. Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása 

4. A fejlesztés legalább 3 szervezettel együttműködésben valósul meg. 
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5. Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása 

4 . Az e lőírtnál legalább eggyel több LEADER térségben készült helyi termék bemutatására és értékesítésére 

biztosít lehetőséget. 

Ütemterv HBB elé kerülő Projekt Adatlapokhoz 

Projekt Adatlap benyújtás határideje HBB ülés várható időpontja 

2018. január 15. (hétfő) 

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként 2018. január 22-24. között 

postai bélyegző 

2018. január 29. (hétfő) 

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként 2018. február 5-7. között 

postai bélyegző 

2018. február 12. (hétfő) 
2018. február 19. (hétfő) 

16,00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként 
(szükség esetén 1. és 2. intézkedés felfüggesztéséről is 

döntés születhet a kiadott HBB támogató nyilatkozatok 
postai bélyegző 

alapján) 

2018. február 19. (hétfő) 

16, 00 óra személyesen, vagy tértivevényes levélként 2018. február 26. (hétfő) 

postai bélyegző 

2018. március 14. (szerda) 2018. március 22. (csütörtök) 

16,00 óra személyesen.vagy tértivevényes levélként (szükség esetén 3. intézkedés felfüggesztéséről is döntés 
postai bélyegző születhet) 

A további Projekt Adatlap benyújtási határidők és HBB ülések a későbbiek során kerülnek meghatározásra a 2018. 

március 14-éig beérkezett Projekt Adatlapok, illetve esetleges felfüggesztésről szóló döntések alapján. 

Támogatási kérelem első bírálati szakasz zárás (pályázat központi elektronikus rendszerbe történő 

véglegesítésének határideje a HBB döntéssel): 

1. Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása: 2018.02.28. 

2. Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása: 2018.02.28. 

3. Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása: 2018.03.31. 

4. Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása: 2018.04.30. 

5. Értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények támogatása: 2018.04.30. 

Forrástábla 

Minimum tám. Max. tám. Forrás Max. tám. 
Jogcím 

(Ft) (Ft) (Ft) igénynél támogatható (db) 

1. Mikrovállalkozás 500.000 4.500.000 108.300.000 24 

2. Mezőgazdasági 500.000 4.500.000 67.000.000 14 

4.500.000 
3. Közösségi turizmus 500.000 81.000.000 9 

9.000.000 

4. Közösségi célú 
500.000 5.000.000 80.000.000 16 

eszközbeszerzés 
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5. Rendezvény 200.000 5.115.800 51.880.000 Nem releváns 

Összesen: 388.180.000 

Tekintettel a szűkös forrásokra, az 1-4. intézkedés esetén előfordulhat , hogy az első szakasz zárással felfüggesztésre 
kerül a további kérelem benyújtási lehetőség . Megkérünk minden pályázót, hogy a támogatási kérelem 
összeállításánál a legfontosabb, legszükségesebb tevékenységre kérjenek támogatást, ne az legyen a cél, hogy a 
maximális támogatási összegig feltöltse további kiadásokkal a kérelmet. 

Forrást átcsoportosítani a HBB javaslatára a Döntéshozó Bizottság csak az 1-3. vagy a 4-5. intézkedés között tud . 

A LEADER támogatási kérelmekre vonatkozó Általános útmutató letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról ide 
kattintva (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok). 

Gazdaságfejlesztési (1-3. intézkedés) felhívások és mellékleteik elérhetők itt: Gazdaságfejlesztő LEADER támogatási 
felhívások (/hfs-modul/238-gazdasagfejleszto-leader-tamogatasi-felhivasok.html) 

Közösségi célú (4-5. intézkedés) felhívások és mellékleteik elérhetők itt: Közösségfejlesztő LEADER támogatási 
felhívások (/hfs-modul/239-kozossegfejleszto-leader-tamogatasi-felhivasok.html} 
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Böngészőben történő megnyitáshoz kattintson ide. 

Tisztelt Látogató, 

Ön a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 2017. december 23. napján megjelent 
hírlevelét olvassa. 

Üdvözlőlap 

KELLEMES 
KAMCSONYI 
ÜNNEPEKET 

ÉS BÉKÉS, 
BOLDOGúJ 
ESZTENOÓT 
KIVANUNK 

útra kélt u erd<'I ezer íeny6fája, 

örömet siereznl sierte a viügba. 

Meghittség, boldogstg, szeretet és bc!ke, 

legyen a csal4dod örökös vendége! 

megnyitás külön ablakban 

S<>NUl, l'J/lff~l', l;~ft: , ~t.)l'ft'Af.lA 
Ll:Anr;R AKCIÓCSOPORT 

,. ~ - J . -

DálUm: Iktli~ 
2017 L~C 2 '1. 

Elölrat: 

Előző hírlevelúnk óta a honlapunkon megjelerit fontosabb cikkek: 

LEAPER pályázatok benyújtásához 

2018. januárjától elindul a LEADER pályázatok benyújtási 

about:blank 

/ +-
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lehetősége. Az 5MB LEADER Egyesületnél két körös eljárás van, a 
támogatási kérelmet azok nyújthatják be a központi elektronikus 
felületen, akik rendelkeznek a Helyi Bíráló Bizottság 
(továbbiakban HBB) támogató nyilatkozatával. Ezzel 
kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbiakra: 

) Bővebben 

Jákó Konyha - Bakonyjákó 

~ 
Minden, ami gasztronómia! 

Ob' ~ Hitvallásom, hogy „táplálék nélkül elszáll 
Y 8 - ennek szellemében végzi a Bakony 

tevékenységét. 

a lélek". Mikrovállalkozásunk 
szívében már 2005 óta 

Magyaros jellegű konyhánk széles választékot, bőséges adagokat kínál a gasztronómiai 
élvezetek kedvelőinek. 

) Bóve ben 

Íjászeqyesület - Bakonyjákó 

A Bakonyjákói Íjász- és Hagyományőrző Egyesületet 2014 évben 

e - • r ~·--'.;g:- . •J'; ~=,·: .-;~ -:::..,..~--= .. hoztuk létre, bejegyeztetése 2015 márciusában sikerült. 

~'•"'t,· r - _..~ . .,;'f '" . \, -· . iJ , .. -
! . , t ' 1 1 

----~- ...--, (' ,, --

• • ,-,·-.-~ ~ · l . l_ 

) Bővebben 

Egyesületünk célja az egészséges életmód, a mozgás, a 
szabadidő tartalmas eltöltésének népszerűsítése, az ezzel 
kapcsolatos jótékonysági és egyéb rendezvények, versenyek 
szervezése, az íjászat minden formájának felkarolása és 
támogatása. 

Jákó Ház - Bakonyjákó 

vendéglátás, 
vad megfigyelés 

Leírás: 

szálláshely-szolgáltatás, túravezetés, 

A Bakony szívében található falusi jellegű vendégházunk, mely 
felszereltsége minden igényt kielégít. Kisgyermekes családoknak 

és baráti társaságoknak ideális turisztikai cél. 

) Bővebben 

Szerethető Zöld Ház - Bakonyszücs 

Vendégház üzemeltetése, illetve turisztikai, gasztronómiai, kreatív és 
vállalkozásfejlesztési élményprogramok szervezése. 

Leírás: 

about:blank 
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> Bővebben 

Vendégházunkat Bakonyalján, a Bakony szíve csücskében, egy 300 
lélekszámú zsákfaluban, Bakonyszücsön találod meg. 

Korábbi, dktuális információkat tartalmazó cikkek: 

Helyi Termék és Szolgáltatás Katalógus 

Egyesületünk - készülve a 2014-2020-as programidőszakra -
1 szeretné összegyűjteni és az Interneten is elérhetővé tenni a 

LEADER térségben készülő helyi termékeket, elérhető 

szolgáltatásokat. Ehhez összeállítottunk két Adatlapot: ~ 
Termék Adatlap, Helyi Szolgáltatás Adatlap. 

A kitöltött adatlaphoz kérjük mellékeljen a termékről, 
előállításáról, értékesítés helyéről, készítőjéről, referencia termékről, szolgáltatás 
nyújtásának helyéről, szolgáltatásról, stb. maximum 10 darab fényképet. Egy 
személy/szervezet több adatlapot is beküldhet, amennyiben olyan eltérő termékeket 
készít, vagy szolgáltatást nyújt, mely indokolja a külön megjelentetést. 

> Bővebben 

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport 
iroda, levél : 5MB LEADER Egyesület 8564 Ugod, Petőfi u. 15., 

tel : 06-89/354-800, 06-30/737-7026, e-mail : iroda@smbleader.hu, honlap: http ://smbleader.hu 

Európai Unió • 
EurOpa, Mezögazclaság, 

Vlclékfe1luz tés1 Alap 

A VIOEKI TERSEGEKBE EIERUHAZO EUROPA 

Hírlevelünkről leiratkozhat 

about:blank 
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Elóind: 

Részletek 
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A LEADER támogatási felhívások ismertetésére Egyesületünk három tájékoztató fórumot tart 
2017. decemberében. Az első fórum az Értékkel bíró helyi és térségi rendezvények 
támogatása felhíváshoz kapcsolódóan 2017. december 11-én (hétfőn) 16,30 órakor lesz 
Nórápon a Művelődési Házban (8591 Nóráp, Kossuth u. 48.). A fórumon a támogatási 

~~ /~ kérelmek előkészítésével , benyújtásával kapcsolatos tájékoztatót tartunk. 

<lkCIÖ A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
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Értékkel bíró helyi és térségi rendezvények támogatása - tájékoztató Fórum 
Nóráp, 2017. december 11. 

S.sz. 1 Résztvevő neve Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

település 
Aláírás 

1. 1Szalczer György SMB LEADER Egyesület 

2. IJokesz Mária SMB LEADER Egyesület 

3. Lugosi Adrienn SMB LEADER Egyesület 

4. Völfinger Barbara SMB LEADER Egyesület 
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Értékkel bíró helyi és térségi rendezvények támogatása - tájékoztató Fórum 
Nóráp, 2017. december 11. 

S.sz. 1 Résztvevő neve Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

település 
Aláírás 

-
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FÉNYKÉPMELLÉKLET	
Értékkel	bíró	helyi‐	és	térségi	rendezvények	

Tájékoztató	fórum	–	Nóráp,	2017.12.11. 
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Tájékoztató Fórum II. - mezőgazdasági és közosséf~iAWA 

Ditum.: 

Részletek 
2017 C :r r ~ L.,l., .._ L, 

&@ Megjelent: 2017. december 01. 
Elóind: 

,__ _______ _, _ ___ -----·--
A LEADER támogatási felhívások ismertetésére Egyesületünk három tájékoztató fórumot tart 
2017. decemberében. A második fórum a 

- Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása 

- Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása 

felhívásokhoz kapcsolódóan 2017. december 11-én (hétfőn) 17,30 órakor lesz Nórápon a 
Művelődési Házban (8591 Nóráp, Kossuth u. 48.). A fórumon a támogatási kérelmek 

előkészítésével, benyújtásával kapcsolatos tájékoztatót tartunk. 

A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

2017.12. 01. 10:42 
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Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása és 

Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása - tájékoztató Fórum 
Nóráp, 2017. december 11. 

Résztvevő neve Képviselt szervezet 
Lakóhely/ székhely/ telephely 

Aláírás 
település 

Szalczer György SMB LEADER Egyesület Ugod clf Ji ~L-- (;J'--
J ok esz Mária SMB LEADER Egyesület Ugod ~J--~ 

V 

Lugosi Adrienn SMB LEADER Egyesület Ugod ~o~· I_X}CJ'h-.' ~ 

Völfinger Barbara SMB LEADER Egyesület Ugod ~fb·i-,ef--( ·i~~ 
1 
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Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása és 
Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása - tájékoztató Fórum 

Nóráp, 2017. december 11. 

, . Lakóhely / székhely / telephely , , , 
S.sz. 1 Résztvevő neve KepVIselt szervezet település I Alairas 
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Résztvevő neve 
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Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása és 
Közösségi célú eszközbeszerzés támogatása - tájékoztató Fórum 

Nóráp, 2017. december 11. 

Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

település 
Aláírás 
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FÉNYKÉPMELLÉKLET	
	Mezőgazdasági	eszköz	‐	Közösségi	célú	eszközbeszerzés	–		

Tájékoztató	fórum	–	Nóráp,	2017.12.11. 
 

 

 

 

 

 



SMB LEADER - Tájékoztató Fórum III - mikrovállalkozás, közössé.. . https://smbleader.hu/hfs-modul/243-tajekoztato-forum-iii-mikrovall... 

1 / 1 

Tájékoztató Fórum 111 - mikrovállalkozás, ·özi>S5@;~& 
- ---.J'- -

Részletek 

~ Megjelent: 2017. december 01. Elólnl: M.ellóldol: 

A LEADER támogatási felhívások ismertetésére Eg ·· tönki1árom-tá ékoztató--fórumot·t 
2017. decemberében. A harmadik fórum a 

- Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

- Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása 

felhívásokhoz kapcsolódóan 2017. december 14-én (csütörtökön) 17,00 órakor lesz Ugodon a 
Művelődési Házban (8564 Ugod, Kossuth u. 16. kisterem). A fórumon a támogatási kérelmek 

előkészítésével, benyújtásával kapcsolatos tájékoztatót tartunk. 

A fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

2017.12.01. 10:43 
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Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása és 
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Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása - tájékoztató Fórum 
Ugod, 2017. december 14. 

Résztvevő neve Képviselt szervezet 

Szalczer György SMB LEADER Egyesület 

Jokesz Mária SMB LEADER Egyesület 

Lugosi Adrienn SMB LEADER Egyesület 

Völfinger Barbara SMB LEADER Egyesület 
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Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása és 
Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása - tájékoztató Fórum 

Ugod, 2017. december 14. 

Résztvevő neve Képviselt szervezet 

d'J<;f,~"'i-~ ·1 0~ ' 
. .,, ri . r '-~x k.o .tL . 

S ' 1 ,-~.:: a... 
- I 

7E/f; P lét T 

[_Q__V':)ti_ )J ~ ,J_\,.. _ ltL---:1 d. p \:(..'+.--e-

/JJ-Cslv~ AA~>-' /...., 1 H4<P - t:: -o 1> r 

kFQf - ~&'T?o k' -::;- "T 

JJ 
t ·r;)a._ I~~ { 

HOtJ \)~ --12..~0J.. I Q.., ' ' u~ 

Lakóhely / székhely / telephely 
település 

1 'H '/-

~·,;z,,c_r 
u Cl .,.')v\,v,[) l' fvL '-t 

Y~G-YP(~lí 

Álei 

fcvhKD~~. 

K.,~(U~ 

Aláírás 

le. V) .Jc. j ~ 
~(~J 

4-



FÉNYKÉPMELLÉKLET	
	Mikrovállalkozás	fejlesztései	–	Közösségi	turizmus	támogatása	

Tájékoztató	fórum	–	Ugod,	2017.12.14. 
 

 

 

 

 

 



SMB LEADER - Helyi szereplők képzése - HBB eljárása https://smbleader.hu/hfs-modul/240-hel i-sz -
·-·--~M!.Ó•!'>hl\CAJ.!'tE!'ITE-RAl<Or<YAWA 

Ll:;ADER AJ(CJÓCSOl"ORT 

1/ l 

- - -4·• -

Helyi szereplők képzése - HBB eljárása Dátwn: Iláal . 

Részletek 

l;1a Megjelent: 2017. december 01 . 

c.,-1,MENre. A Helyi Fejlesztési Stratégia végrehajtása érdekében a Helyi Bíráló Bizottság eljárásával, a 

~
~ e..,+. LEADER támogatási kérelmekhez szükséges HBB támogató nyilatkozat kérésével és 

' 0 
9 ~ kiállításával kapcsolatban a helyi szereplők felkészítésére képzést, szakmai fórumot tartunk 
~ > 
<a, •-. 'f az alábbi időpontokban és helyszíneken: 

~~ ~ - 2017. december 11-én (hétfőn) 17,00 órai kezdettel Nórápon a Művelődési Házban (8591 
"1ce1 Nóráp, Kossuth u. 48.) 

- 2017. december 14-én (csütörtökön) 16,30 órai kezdettel Ugodon a Művelődési Házban (8564 Ugod, Kossuth 
u. 16. kisterem) 

A szakmai fórumon minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

2017.12.01. 10:41 
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Helyi Bíráló Bizottság eljárásával, a LEADER támogatási kérelmekhez szükséges HBB támogató nyilatkozat kérésével és 
kiállításával kapcsolatban tartott képzés, szakmai fórum 

Nóráp, 2017. december 11. 
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Helyi Bíráló Bizottság eljárásával, a LEADER támogatási kérelmekhez szükséges HBB támogató nyilatkozat kérésével és 
kiállításával kapcsolatban tartott képzés, szakmai fórum 

Nóráp, 2017. december 11. 
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Helyi Bíráló Bizottság eljárásával, a LEADER támogatási kérelmekhez szükséges HBB támogató nyilatkozat kérésével és 
kiállításával kapcsolatban tartott képzés, szakmai fórum 

Nóráp, 2017. december 11. 

S.sz. Résztvevő neve Képviselt szervezet 
Lakóhely / székhely / telephely 

Aláírás 
település 

21. Sc.o~ ~ 
(· 1' 

D ST~ P-N R'-d ~~ lJ ~~v 
22. - íl"~t- ,otno..s 1u1A 0 µ1,L.01i H J" \ '1 2kf 

V " / 

1J.A-Jl0 f-]--Y{ cfÁ,1,t_ 6 ~~Y~ 
23. 

,\_ ( ( 

~sTYf,U /_OL1RIJVE 
- t 
0 ü k-Ot'-,Ht(}AJYlffe T ccc khv1t; ~1,_D_ 1 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 



FÉNYKÉPMELLÉKLET	
	HBB	eljárása	‐	Képzés,	szakmai	fórum	–	Nóráp,	2017.12.11. 
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Helyi Bíráló Bizottság eljárásával, a LEADER támogatási kérelmekhez szükséges HBB támogató nyilatkozat kérésével és 
kiállításával kapcsolatban tartott képzés, szakmai fórum 

S.sz. 1 Résztvevő neve 

1. 1 Szalczer György 

2. IJokesz Mária 

3. !Lugosi Adrienn 

4. IVölfinger Barbara 
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Helyi Bíráló Bizottság eljárásával, a LEADER támogatási kérelmekhez szükséges HBB támogató nyilatkozat kérésével és 
kiállításával kapcsolatban tartott képzés, szakmai fórum 

Ugod, 2017. december 14. 
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FÉNYKÉPMELLÉKLET	
	HBB	eljárás	–	Képzés,	szakmai	fórum	–	Ugod,	2017.12.14. 

 

 

 

 

 

 



FÉNYKÉPMELLÉKLET	
 

	SMB	LEADER	Egyesület	és	a	Magyar	Vadászati	Kultúráért	és	Etikáért	
Alapítvány	közös	rendezvénye–	Bakonyszücs,	2017.11.17. 

 

 

     

 

 

 

     



FÉNYKÉPMELLÉKLET	
	BakonyExpo	‐	Veszprém	2017.11.10-2017.11.12. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 














