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i,l A Vid6klejleszt6si Program keret6n beliil a(z) HAJT-A Csapat Egyesiilet m(kdd6si terrilet6re meghirdetett, VP6-19.2.1.41-717 kodsz6m0,

HAJT-A Csapat Egyesiilet - Telepiil6sek arcula6nak fejlesrese, 6lhet6ve tCtele, bel- 6s killteriileEnek gazdas6gi6s inlrastrukturalis fejleszt6se

cim[ felhiv6s alapian B6nye K<izseg 6nkormanyzata, minl t6mogatirst ig6nyl6 2018.02.05 11:29:49 id6pontban 1915438753 iratazonosit6 szam0

temogatasi kdrelmet ny0jtott be.

Erlesitem, hogy a Vid6kfejleszt6si Program lranyito Hat6sega, mint Tamogat6 a'1915438753 rratazonosito sz6m0 t6mogat6si kerelmet

t6mogat6sra alkalmasnak min6sitette.

A Kedvezm6nyezett eltal benyrijtott tamogatasi k6relem alapjen a Temogat6 tamogat6i okiratban (a tovabbiakban: Okirat) foglalYa a

tamogatas felhasznales6t az alabbiak szerint rendezi:

,A t6mogates targya a t6mogatasi kerelemben 6s annak mellekleteiben rdgzitett Prolekt elsz,molhat6 ktiltsegeinek az Eur6pai Mez(EazdasAgi

I Videkfejleszt6si Alap (a tovarbbiakban: EMVA) 6s a hazai kiizponti kdltsegvet6si el6iranyzatbol vissza nem t6ritend6 tamogat6s form6jeban

6rten6 frnanszkoz6sa.
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i,, , 'A tamogat,si kerelemmelel6rt dsszpontszam: 92

' A Helyi Birabbizottsag 6[al meghaterozott tarmogathat6s6gi hatarpontsz6m: 88

t,

A Kedvezmenyezett - a t6mogat6 dOntese alapjAn a temogatasi k6relemben rogzitettekt6l elt66en - 3142U1 Ft , azaz harommilliG

t\| 
'. 

h6tszaznegyvenkett6ezer-heromszeznegyvenegy lorint 6sszegrii vissza nem teritend6 6mogat6sra jogosult.

l.- 
A Proiekt meoval6sitasenak kezdete: 2018 05,01.tl
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A Prgekt k6ltsegek elsz6molhat6sig6nak kezd6 id6pontja: A felhiv6s elter6 rendelkez6se hi,ny6ban, a helyi temogat6si k6relem beny0jt6s6nak

napja utan felmertlt kdlts6gek szemolhat6ak el a projekt reszekent, az ebkeszit6s soren felmeriilt kdlts6gekt6l eltekintve.

,;, 
A Projekt fizikai befejez6s6nek tervezett napja: 2018.12.31.

A zar6 kifizetesi igenyles beny[jtesanak hat6rideje az utols6 m6rfdldk6 el6r6s6t kdvetd 30, nap.

, h eroleit p6nziigyi belejez6s6re, megvalosilasera 6s lezarasara vonatkozo rendelkez6seket az Altalenos Szezdd6si Feltdtelek (a tovabbiakban::1,
ASZF) '13. pontja tartalmazza.

t A Prolekt megvalositirs kezdet6t6l - jelen Okirattal erintett id6szak utols6 napjaig teqed6 id6szakra megallapitott, le nem vonhat6 AFA-val

szamitott maximalis elsz6molhat6 tisszktilts6ge 4 989 790 Ft, azaz n€gymilli6-kilencszeznyolcvankilencezer-h6tszezkilencven forint.

l' 
4 T6mogat6s intenzitasa: 75,00 %

, 
" 

A kimogatiisi el6leg tisszege 6s m6rt6ke

Az ig6nyelhet6 tamogatasi el6leg m6rt6ke az ut6finansziroz6s[r tev6kenysegekre jut6 tamogatasi tisszeg legfeljebb 50 %-a illetve legfeljebb

7 500 000 -Fr.

'Az igenyelhet6 t6mogatesi eldleg legmagasabb 6sszege 1871170 Fl,azaz egymillio-nyolcsz6zhetvenegyezer€gyszazhetven forint.

' iT6mogatas jogcime

A 2014-2020 programozAsi id6szakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6rtelemben vett allami tamogatesi

'' szab6lyokr6l szbl6 25512014. (X.10.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: logcimrendelet) foglaltaknak megfelel6en a jelen Okirat alapjan nyujtott

' tamogatasb6l

3742341 Fl, azaz harommilliGhdtszaznegyvenkett6ezer-haromszaznegyvenegy forint az Eur6pai Uni6 m(jkod6s6r6l sz6l6 Szezddes 107. es
'r 

108. cikk6nek a csekely iisszegU (de minimis) tamogatasokra val6 alkalmaz6sdr6l sz6l6, 20'13. december 18-i 1407l2O13lEU (a tovabbiakban:

1407/2013/EU bizotts6gi rendelet) alapjan csek6ly 6sszegu Emogatasnak min6siil (melynek tamogat6startalma 3 742 341 Ft) , amely a

''i ;;ogcimrendelet 18-19. S-aban,21-22. S-eban,24. S c)pontjaban 6s'100 $-irban foglaltaknak megfelel6en nyrijthat6,

I, Jelen okirat alapjen nyujtott csek6ly osszeg0 (de minimis) temogatas dsszege eur6ban 11 659 EUR (azaz tizenegyezer-hatsz6z6tvenkilenc eur6).

, Az 6tv6tt6s sorin haszneft arlolyam meghataroz6 lgyletit6nye a 907i2014/EU rendelet 34. cikk (1) bekezdese alapjAn azon 6v januar 1-je, amely

6v soran a tamogat6s odaiteEsere vonatkoz6 hatalrozatot meghoztAk.

A Projekt m0szaki-szakmai tartalma

I
A Kedvezm6nyezett a Projehet az 1. mellekletben meghatarozott m(szaki-szakmai tartalom szerint val6sitia meg.

A mUszaki-szakmai tartalom nem teljesitese eset6n a 2014 - 2020 programozasi id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6l szarmaz6

Itlmogatesok felhasznalesanak rendjer6l sz6l6 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: 27212014 1X1.5.) Korm. rendelet) 1.

' ' rfiell6klet6nek 65.4 pontj6ban szab6lyozottaknak megfelel6en kell eljarni.

,l

1A Projekt megval6sites6nak m6rfiildkiivei, indiketorai 6s mliszaki'szakmai eredm6nyei

A Kedvezmenyezettnek a Projektet a(z) 4 . mellekletben meghatarozott m6rfdldk6vek szerint kell megval6sitania.

' 
x,

,. 
' A Kedvezm6nyezett a projekt megval6sitasa soran a 6moga6st a 6. mellekletben meghatArozott indikatorok 6s az 1 mellekletben meghatarozott

muszaki-szakmai eredmenyek el6r6se 6rdek6ben jogosult 6s kdteles felhasznalni. A Kedvezmenyezett az indiketorokat kdteles teljesiteni. Az

I indik6torok nem teljesitese eseten a 2722014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. $-6ban szab6lyozottaknak megfelel6en kell elj6mi.
t,

Biztosit6kadasi k6telezettseg
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, , A 27212014. (X1.5,) Korm. rendelet 83.$ (1a) bekezdese alapjan E[.4VA-b6l szermaz6 forresb6l ny[jtott tamogates eseteben kizar6lag el6teg

r ! fizet6se eseten kell az el6leg 6sszegevel megegyez6 Osszeg(j biztositekot nytjtani.

I tr,'ll A tamogatesi k6relem egyes szempontjaira kapott r6szponbzamok, tovebba az elutasitott tetellel, csdkkentett elszemolhat6 osszkcllts6ggel,
l temoga6si 6sszeggelvagy timogatesi alappal tdrten6 temogatAs r6szletes indokolasa megtekinthet6 a Helyi Akci6csoportn6l,

' A'27212014. (X1.5.) Korm. rendelet 152. S (2) bekezdese alapj6n a Kedvezm6nyezett a jelen Okirat ellen, annak k6zbesit€s6t6l szAmitott'10

,napon 
beltil az agrerminiszternek cimzett kifogast nyijthat be, amennyiben az Okirat jogszabalysertd vagy a lelhiv6sba titkrizik.

, A kifog6st annak beny0jtda az elektronikus alkalmazason keresztr.il mindaddig visszavonhatja, amig a kifogest elbirAl6 szerv azt erdemben el

hem bir6lta. A visszavont kifogast 0jb6l eloterjesAeni nem lehet.

427212014. (X|.5.) Korm. rendelet el6i4a tovebbe, hogy ha a kifogast a tamogatasi k6relmet kdlts6gcsokkentesselt6mogat6 d6nt6s ellen ny[jtjek' be, a kifoges benyujtqa a kifogassal egyidej(leg kdteles an6l is nyilatkozni, hogy a kifogils elutasitesa eset6n a kilogassal tamadotti' 
krilts69cstikkent6ssel kivan-e tAmoga6si jogviszonyt l6tesiteni.

'zer6 rendelkez6sek

A benytjtott temogatesi kerelem 6rtelm6ben a Kedvezmenyezett a vissza nem t6ritend6 tamogatast ktiteles a jelen okiratban foglalt, altala vallalt

1 Ntitelezetts6gek vdgrehajtas,ra forditani.

A Kedvezmenyezett a tamogatAs felhasznelesa sordn kdteles a vonatkoz6 jogszabevok, igy kiildndsen, az 6llamhAztartasr6l sz6l6 2011. 6vi

i .,CXCV. torv6ny, az allamhaztartasrdl sz6l6 tdrveny v6grehajtds6r6l sz6l6 368/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelel Cs a 2742U4.(Xl.5.) Korm. rendelet,

,,, 
"tovabbe 

az ASZF rendelkezeseinek megtartesera, A Kedvezmenyezett tudomasul veszi, hogy az Okirat, valamint az ASZF a vonatkozo

,. r jogszabirlyok m6dositalsaval, illetve tj, az Okrrat 6s az ASZF szempontebol rebvens jogszabelyok hatalybalepesevd minden krildn intezkedes

, nelkril m6dosulnak.

i,
;, r Az okiratban nem szabalyozott k€rd6sekben a vonatkozo magyar - ide 6rtve a Polgari Tdrvenykdnyvr6l sz6l6 2013. 6viV. tdrvenyt is - 6s eur6pai

uni6s jogszabalyok rendelkez6sei az i16nyad6k.

A mindenkor hatalyos ASZF a www.szechenyi2o2o.hu oldalon hlalhat6 meg.

, l(apcsolattades
'i; A Kedvezmdnyezett 6s a Temogat6 ktizritti kapcsolattart6s riglelkapun kereszt0l tdrt6nik. A Kedvezmenyezett neveben meghatalmazott is

'e1arhat. A Kedvezmenyezett 6s a Temogat6 a Prolekt megval6sitasanak id6tartam6ra kapcsolattart6t ieldlnek ki. Vaftozas eseten, a v6ltozast

k6vet6en I napon beltil tej6koztaqak egymest.

, Kozbeszezesitej6koztatas

a

, , Amennyiben a megvalositani tervezetl projekt kapcs6n az adott szolg6ltatasra vagy az adott 6pit6si beruhazasra vagy az adott beszee6sre

t; , i:megitdtt tamogatasi dsszeg eldri vagy meghaladja a kozbeszez6sekr6l sz6l6 2015. evi CXLlll. tdrveny (tovabbiakban: Kbt.)5.$ (3)bekezdeseben

meghat6rozott Osszegek valamelyikdt - tekintettel a lev,lasztasra es az egybesz6miusra vonatkoz6 el6irasokra -, a kedvezm6nyezettnek

, k6zbeszezesi eljarast kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egy6bkent nem kdtelezett kdzbeszezesi eljares bfolytatas6ra. Jelen esetben a

Kedvezmenyezett, a felel6s akkreditallt kdzbeszezesi szaktanacsad6 bevonasara vonatkozo el6ir6sok figyelembe v6tel6vel kdteles

eljarnil
,

r Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden, a Kbt. 5.$ (3) bekezd6s6ben meghatArozott dsszeget el6r6 vagy azl meghalad6

dsszegU tamogatott prolekt kedvezmenyezettje kdzbeszezesi elj6res lefolytat6s6ra kdtelezett!
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Felhivom a figyelmet, hogy a kedvezm6nyezettnek a kOzbeszez6ssel kapcsolatban ertesitesi k6telezettsege ellfenn az lranyit6 Hatosag fel6. A

kOzbeszen6si eljaras soren keletkezett iisszes dokumentumot 6s a kozbeszez6si szabalyzatot az lr6nyit6 Hat6sag k6zbeszerzesi-jogi,

6mogathat6segi, elszemolhat6s6gi, valamint mfiszaki szempont! ut6ellen6rzesnek veti al6. Az ellen6z6sr6l jelent6s k6szijl, hmogaEs csak a
':i tamogat6 tartalm(r ut6ellen6z6si vagy ut6lagos ellen6zesr6l k6sziilt jelent6s megl6te esetdn foly6sithat6,

Hatelybal6pCa

frJelen okirat a kiizl6s napj6val lep hat6lyba.

Amennyiben a tamogatAsi k6relemben rdgzitett els6 m6rf<ildk6 id6pontla az Okirat kdzies6ig eltelt, igy a t6mogat,si kerelemben iitemezett

m6rfdldktivek id6beli teljesitese verhat6an nem lehets6ges, a t6mogat6si kerebmben megjeldlt, jelen okirat 4, szamt mell6klet6ben megjelenitett

Lltemez6s az egyes m6rftildkdvek tekinteteben a megjelolt id6pontokhoz kepest automatikusan 6 h6nappal meghosszabbodik az okirat

hatalybalep6s6nek napjart kdvet6 napt6l szamitva, kiv6ve, ha kifogits kenjl beny0jt6sra.

Korrupci6-ellene3 zarad6k

A Kedvezm6nyezett nem kovethet el, nem enged6lyezhet, illetve harmadik szemelyt nem jogosithat fel olyan cselekmenyekre, amely a kdz6let

,. r , 
I tisztasegera vonatkoz6, valamint a konupcio-ellenes jogszab6lyok megs6rt6s6t eredmenyezi. A Kedvezmenyezett nem fogadhat el, nem ajanlhat

'. fel 6s nem adhat az eljar6 harmadik szem6lynek ajdnd6kot, illetve p6nzbeli vagy nem p6nzbeli juttatest.

I 
' lrr

lr,
'r Abban az esetben, ha a Kedvezmenyezett szeml? ez a m6dositott iltemezes nem felel meg, akkor a 27212014. (Xl. 5.J Karn rendelet86.S(1)

bekezdese szerinti bejelentessel elter6 utemezdst k6rhet.

: 
rAz Okirathoz csatolt I db melleklet, es az Okirathoz fizikai ertelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ASZF-ben hivatkozott mellekletek,

. I tovabb6 a pAlyAzati felhives, a temoga6si k6relem Cs annak mell6klet6t kepez6 valamennyi nyilatkozat, dokumentum az okirat elvalaszthatatlan

' ' r6sze.

i Az okirat 4 oldalon 6s 1 db eredeti peldenyban, elektronikus al6iressal ker0l alairasra 6s elekkonikus [ton megktild6sre.

i

T6mogat6

dr.ViskiJ6zsef

Videkfejlesdesi Program

lranyit6 Hat6sag6nak vezet6je

1. melleklet - A Prolekt m(szaki-szakmai tartalma 6s eredm6nyei

2. mell6klet - Jogktivetkezmenyek

3, melleklet - A Proiekt fonasai

, '|1 4. mell6klet - A Prolekt merfdldkdvei

I 5. mell6klet - A Prqekt koltsegvet6se

6. mell6klet - A Projekt indiketorai

r 7. mell6klet - Biztosit6kokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szez6desek, megallapodasok - nem relev'lns

8. mell6klet - Konzorciumi meg6llaPodas - nem relev6ns

t,
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, r ' Ennek reszleteirdl, a benyijtand6 dokumentumok kdr6r6l keqiik, tajekoz6djanak az Iriinyit6 Hat6s6g krizlemenyeibdl,
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9. mell6klet - Pontozis reszletez6se
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1. mell6klet - ProieK moszaki.szakmai tartalma 6s eredm6ny€i
I l,

A projekt mUszaki-szakmai tartalmera 6s eredmenyeire vonatkoz6 felt6teleket a felhivas 3.4 pontja tartalmazza.

2. mell6klel. Jogk6vetkezm6nyek

.'A Jogkdvetkezmdnyeket a felhivas Jogkdvetkezm6nyek c. mell6klete tartalmazza.

i 3. mell6klet - A Projekt forr6sai

i,

I'

l

!

t

i
I

I i,

I

I

t,
i

t

A Proiekt telies kdlts6qe osszesen (Ft): 4 989 790

A Proiekt elszamolhat6 kolts6gei 6sszesen (Ft): 4 989 790

A Proiekt nem elszemolhat6 kdlts6gei 6sszesen (Ft): 0

T6moqat6s osszeqe (Ft): 3742341

0ner6 (Ft): 1 247 449

Saiirt fonis (Ft): 1 247 449

Eoveb tamoqatas (Ft): 0

A Proiekt nem elszemolhato kdlts6geire jut6 dner6 (Ft): 0

I

I
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4. mell6klet - A Projekt m6rfiildktivei

A kedvezm6nyezett altal a k6relem benyijtaskor megadott adatok alapjan

ir 6rfiild k6vek

lr

l t.

ir

'1

Uoszaki szakmai ered

I

M6ir6ldk6

sorsz6ma

Megval6sitani teNezett eredm6ny

leirara

M6rf iildk6 el6r6s6ig f elhasznalni

teNezett t6mogal6s 6$zege (Ft)

2018.12.31 Benye k6zsegben {FO ut, hrsz. 329i2)eur6pai

uni6s szabvanynak megfeleb jabz6tOr lotesr.il

a tai6kodatas 6s nyilvanossal bizlositiseval.

37423/3

Eredm6ny leirasa Az eredmeny nem sz6mszer0s ithet6

eqy6b tulaidonseqa

Eredm6ny megnevez6se,M6rfiildk,6

Sorszama

A feileszOs eredmonyekeppen 86nye kozsql

rendelkezik Eu-konfom jabzotenel. N6 a

teleptEs vonz6kdpessqte, javul a helyi

csal dok 6lelmin6sqle, bovolnek az

egdszsagmegdeesi lehet66egek.

BCnye 329/2 hrsz.{n az elkoszillt kivileli

lervnek meglelel6en a humuszos tem6r6teg

leszed6se, a tilk6rkdszitas, a geotextiliaval

l6rten6 talajerosites 6s az 0tdscsillapil6 reteg

kialakitasa utAn sor kedll (a ddnl6 reszben

Lbol kaszolt) 1db jetsz6var, 2 db (ktl6nliiz6)

leng6hinta, 2 db (kill6nboz6) rug6s jel6k, 1 db

medeghinta telepites6re. A €j6kozhtes Os

nyilv,noss4l bizositr6a megtdrtenik,

projekttebh keriil kihelyez6sre. 189 b6nyei

gyermeket kdzvetlen0l is 6rint a fejbsaAs.

A jatszoter komplelt kivitelezdse belejezodik, a

nyiIanossa] tejOkoztatesa biztositott..

1
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M6rftildk6 el616s6nek tervezefi datuma



5. mell6klet - A Projekt kiilts6gvet6se
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Megval6sitasi

hely sorszama

Telepii16s Kiizteriilet neve Kdzteriilet

tipusa

H6zszim Blokk.azonosit6 Helyrajzi szam

01o1 86nye F6

Megval6sitasi hely

sorsz6ma

Tev6kenys69 azonosit6Tev6kenys6g megnevez6se Tamogatasi jogcimlkateg6ria

0101Jetsz6t6r kialakitesa, felUiitasa 01 Csekelydsszeo{ t6moqates

' Sziiksegesengedelyez6si

dokumentumok, m(szaki tervek, kiviteli

tervek elk6szittet6se

01 0 1 02 Csekelydsszeg( t6mogat6s

01 0103T6iekoztat6s 6s nyiNanosseq bizlositasa

01 0'104 Csek6lydsszegu tamogatasBeruhazashoz kapcsol6d6

tenilelel6k6szit6st'

t

I ii
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Tev6kenys6g

azonosit6

Megnevez6s K6lts6g tipus Mennyis6g Mennyis6gi

egys6g

Kiadisi

t6telazonosit6

Els26molhat6

nett6 kiades

dsszesen (Ft)

Kitlts6g korlet tipusa J6vihagyott

ekzemolhat6

nett6 kiad6s

6sszesen (Ft)

Elszrmolhat6

AFA (Ft)

lntenzit6s

l%l

0101 B6nye hrsz.329/2-n

krilteri. kdzcelt feladatot

ell6t6 jetsz6t6r keriil

kialakit6sra 550 m2

terilleten: fdldmunka,

tri kdrk6szites, talajer6sites

geotextili6val,

rltescsillapit6 r6teg

kialakitesa,

ietsz6eszkdzdk telepit6se.

Epiteshez kapcsol6d6

kcilts69ek

1 db E,1 3 792 230 Epit6s

0102 Kerteszeti kiviteli terv El6zetes tanulmenyok,

enged6lyez6si

dokumentumok kdltseqei

1 db I 120 000 Enged6lyez6sek, tervek,

hat6sagidijak

120 000 75

0104 Ter0lelel6k6szites Terlilet-el6keszit€si

krjltseg

1 db E2 42 251 Terillet-el6keszit6s 11 407 75

tabbzalban szerepelnek.

T6mogatott kdlts69ek

3 792 230 1 023 902

0

42 251



Munkanemre tervezett

beruh6z6si k6lts6q (Ft)

Munkanem kiilts69realit6s vizsgalat alapjen

tamogathat6 nett6 kailts6ge (Ft)

ll4unkanem

k6dja

Munkanem megnevez6seTev6kenys69

azonosit6

Epit6s

sorczima

37 73037 7301 21 lrles, fold- es sziklamunka0101

3 754 5003 754 5001 92 Szabadid6 6s sport

l6tesitm6nyek

0101

42 251ldAs, fold- 6s sz klamunka 42 2510104 2 21

oldal: 10

munkaneme

' 6l mell6klet - A ProjeK indikiitorai

A felhivasban foglalt indikatorok Kedvezmenyezett 6ltal v6llalt 6rt6keit a tamogatesi kerelem laftalmazza

i7. mell6klet. Biztosit6kokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szez6d6sek, meg6llapodAsok' nem relevens

8. mell6klet - Konzorciumi megillapodis . nem relevans

),
t'

.t

A k6telez6en megval6sitand6, 6nall6an nem temogathat6 tev6kenys6geket (pl.: tej6koztates 6s nyilv6nosseg biztosit6sa) is meg kell val6sitani.
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Oldal: '1'1

9]Lell6klet. Pontozas r6szletez6se

rA tamogat6si kerelem alapj6n el6rt dsszpontsZm: 92

A temogatasi kerelem r6szpontsz6mai:

Pontozasi szempont Maxim6lisan adhat6

reszpontsz6m

El6 r6szponlsz6m

A fejlesztes megval6sitesanak helye a kedvezmenyezett jarasok besorolaser6l sz6l6

290/2014 (X|.26.) Korm. rendelet alapi6n

4 0

A helyi Telep0l6sk6pi Arculati K6zikdnyv aj6nl6sainak 6s a helyi telepill6sk6pi rendeletnek

va16 meqfele16s

8 8

Uzleti terv vagy Fenntartasi 6s rizemeltet6si terv min6s6qe 62

Uzletj terv vagy Fenntart6si 6s r.izemeltetesi terv min6s69e / Fejleszt6s bemutatesa - saj6t

erd vaqy eqyeb kieq6szit6 foras bemutat6sa

6 6

Uzletiterv vagy Fenntartasi es Uzemeltetesi terv min6sege / Fejlesztes bemutatasa -

innovaci6

2 2

Uzleti terv vagy Fenntartesi es iizemeltet6si terv min6sCge / FejlesztCs bemulat6sa -

kdmyezeti szempontok fiqyelembevetele

4 4

Uzleti terv vaay Fennta(asi ds rizemeltetdsi terv min6s6qe / Emberi er6forr6s 5 5

0zbti terv vaqy Fenntartasi 6s rizemeltetdsi terv min6s6ge / P6nzrigyi terv 6 6

Uzleti terv vagy Fenntart6si es iizemeltet6si terv min6s6ge / A fejlesaes LEADER

szellemiseqnek6s kdzrissdqi egyiittmUkod6snek val6 megfeleEse

4 4

Uzbti terv vagy Fenntartasi 6s ijzemeltetesi terv min6s6ge / Vallalkozes vagy szervezet

bemutat6sa

6 6

Uzleti terv vagy Fenntartesi 6s lzemeltet6si terv min6sege / Fejlesztes bemutatasa - a

megva16sitAs l6pesei

10 10

UzletiteN vagy Fenntartesi 6s iizemeltetesi terv min6sege / Fejleszt6s bemutat6sa - az

elerni kivant c6lok

19 19

Hatranyos helyzet(jek bevonasa 7 7

HF$hez val6 hozz,jArulas 10 10

Kommunikeci6s tev6kenyseq 5 5

A HAJT-A Csapat Egyeslilet LEADER HACS terlilet6n vagy lvonor, Nagykata, Pilis

belterUlet6n szdkhellyel vaqy telephellyel rendelkez6 vallalkoz6 bevon6sa

4

i?

1

ata

tt

0

ot


