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„A BAKONYÉRT” HVK 
Projektgyőjtı kérdıíve 

1. A projekt leírása 

1.1.1 Címe: 

Település(ek): 

1.1. A projekt  
 

1.1.2. Helyszíne: 
Kistérség(ek): 

1.2.1. Neve:  
1.2.2. Típusa:  

1.2. Kezdeményezı   
szervezet 

1.2.3. Kapcsolattartó: 
neve:  
címe (irányítószám, településnév, utca, házszám): 
 
telefon:                                  fax:  
e-mail:  

1.3. A projekt 
véleménye szerint 
a megfogalmazott 
általános célok 
közül melyikhez 
tartozik? 
(kérem tegyen x-et a 
megfelelı helyre, 
vagy helyekre) 

A.  Adottságokon alapuló fenntartható környezeti, gazdasági fejlıdés. 
� Mikrovállalkozás támogatás 
� Mezıgazdasági tevékenységet végzık nem mezıgazdasági tevékenységgé történı 

diverzifikálása 
� Helyi termékek, biotermékek elıállításának, fejlesztésének, piacra jutásának 

segítése, minıséget igazoló helyi védjegy 
� Hagyományokra alapozó, piacképes tevékenységek segítése 
� Nemzetközi kapcsolatok kiépítésében való közös részvétel támogatása 
� Megújuló energia elıállításának, használatának segítése 
� Natura 2000 területek helyi fenntartási tervei készítésének támogatása 

B.  Leszakadók, hátrányos helyzetőek segítése gazdasági potenciál növekedéssel 
� Hátrányos helyzetőek segítése piacképes tudás megszerzésében 
� Nık helyi munkavégzését elısegítı projektek támogatása 
� A család jó mőködését és annak feltételeit biztosító térségi projektek támogatása 

C.  Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése 
� Egységes rendszerbe foglalt, jól kommunikálható turisztikai rendszer elemeinek  

támogatása 
� Térségi ökoszisztéma rendszerének megfogalmazása, gazdasági fejlesztésben 

való használatának támogatása 
D.  Közösségépítés, alapszolgáltatások fejlesztése, örökség megırzése  

� Közösségi és gazdasági alapszolgáltatások fejlesztése 
� Gazdasági és kulturális szempontból hozadékkal bíró örökség megırzésének és 

fejlesztésének támogatása, nemzetközi együttmőködés generálása 
E. Gazdasági, közösségi információ-áramlás, tudás megszerzés, tapasztalatok 

� Gazdasági fejlıdést generáló: térségi információs adatbázis, oktatás, szakképzés, 
ismeretterjesztés, felnıttképzés, események, tevékenységek támogatása 

� Térségi közösségépítést segítı adatbázis és felület létrehozása, események 
támogatása 

� Gazdasági szereplıkre vonatkozó képzési és tájékoztatási feladatok támogatása 
� Készségek elsajátítása, ösztönzés és helyi vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása 

és végrehajtása 
F. Települések megújításának generálása, támogatása 

� Meglevı épületek fejlesztése, funkcióbıvítés támogatása 
� Nemzetközi együttmőködésben megvalósuló közösségi beruházások generálása, 

támogatása 
� Közösségi szolgáltató centrumok kialakítása 
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1.4. A projekt rövid 
leírása. 
  
 
 
 

  

1.5 A projekt célja.  
 
 
 
 
 

1.6. A projekt 
megvalósításának 
várható közvetlen, 
számszerősíthetı 
eredményei? 
(pl. hány új 
munkahely létesül) 

 

1.7. A projekt 
készültsége, a 
megvalósításához 
szükséges és már 
a korábbiakban 
elkészült 
dokumentumok? 
(pl. engedélyek) 

 

1.8. A projekt során 
amennyiben 
partnerszervezetet 
kíván bevonni, 
annak bemutatása. 

 

 

2. A projekt megvalósítása 

2.2.1. A projekt teljes becsült költségvetése:  

ezer Ft 

2.2.2. A meglévı saját erı (hitel is) mértéke, megoszlása: 

2.1. A projekt 
megvalósításának 
becsült költségei 
(ezer Ft) 

ezer Ft % 

Kezdete (év): 2.2. A projekt 
megvalósításának 
várható  Befejezése (év): 

 

 

Kérjük a kitöltött kérdıívet az alábbi e-mail címre: 
abakonyert@gmail.com 

vagy települése Polgármesteri Hivatalába visszajuttatni szíveskedjék. 
Határidı: 2008. március 7. 

KÖZREMŐKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK! 
SOK SIKERT A LEADER PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ! 

 


