„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
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Bakonybél, Bakonycsernye,Bakonykúti, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka,
Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend,
Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó,Moha, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg,
Németbánya, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc

Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
Az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések
megvalósítása:
1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában
foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai
korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó
fejlesztése;
2. célterület: településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület,
épületek, épületrészek külső felújítása;
3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: max. 30-50 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke: 75-95%.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 11-től van lehetőség.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 26,9 milliárd Ft.
Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/node/57621

Méhészeti járművekre igénybe vehető
támogatás
Méhészeti járművekre igénybe vehető támogatás A 8/2016. (II. 4.) számú MVH Közlemény alapján a
méhészeti járművekre 2016. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás kérelmét
2016. április 15-ig lehet benyújtani az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatóságához.
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Varroa atka elleni védekezés
A méhészetek varroa atka elleni gyógyszeres védekezésének támogatására 2016. április 6-ig nyújthatják
be kifizetési kérelmeiket személyesen vagy postai úton a lakhely/székhely szerint illetékes MVH
kirendeltséghez.

Megjelent az Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
komplex fejlesztési programok keretében” című (TOP-3.2.2-15 kódszámú) felhívás.
A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő
intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének
kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a
fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás
csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok
indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.
A saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése történhet biomassza alapú
megújuló energiával, geotermális energiával, valamint napelemek létesítésével.
Jelen Felhívás keretében a helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát
(GFO 321) önállóan, vagy helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervekkel
(GFO 322), vagy helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervekkel (GFO 37), vagy 100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú
gazdasági társaságokkal (GFO 11;572;573), vagy önkormányzati hivatallal (GFO 325)
konzorciumot alkotva nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség
alapon a TOP beavatkozási területén: 29 266 millió Ft.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.
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Tájékoztató az Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség elérhetőségéről

2016. április 1-jét követően a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint
Közreműködő Szervezet részére papír alapon benyújtandó dokumentumokat az alábbi címre
szükséges küldeni:
Magyar Államkincstár
ROP KSZ
postázási cím: 8050 Székesfehérvár Pf.: 387
e-mail: ropinfo@allamkincstar.gov.hu
ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 483 8294
Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentumok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A továbbiakban felmerülő kérdéseket a fent feltüntetett elektronikus és telefonos elérhetőségen
tehetik fel. A telefonos ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig 09.00 és 16.00 óra között érhető el.

A minősítés megkezdődött

Március utolsó napjaiban megkezdtük a
Bakonyi Helyi Márka védjegy kapcsán 20 új
minősítést kérő helyszíni vizsgálatát. A második
körös minősítésen a tényleges helyszín, a
tevékenység szemrevételezése, jegyzőkönyv
felvétele történik. A két körös minősítés után a
jelentkező szektora és azt követően a Védjegy
Tanács dönt a védjegy odaítéléséről.
Tekintettel a jelentkezők magas számára,
várhatóan májusban tudjuk majd ünnepélyes keretek között átadni új tagjainknak a Bakonyi Helyi
Márka Védjegyet.
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XVIII. Móri Szent György-heti Vigasságok
2016. április 21- 24.

Április 21. (csütörtök)
9.00 Borverseny – a Móri Borvidék gazdáinak boraiból
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház
17.00 Király Zoltán: Lenyűgöző természet című fotókiállításának megnyitója
Megtekinthető: június 12-ig.
Helyszín: Lamberg-kastély
Április 22. (péntek)
9.00 Országos Ezerjó Borverseny
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház
17.00 „Keljen dalra minden ember”
V. Városi Kórustalálkozó
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont
18.00 Borverseny eredményhirdetése
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház

Április 23. (szombat)
Programok a Lamberg-kastély parkjában
9.00 Megnyitó
“EZERJÓ FAKANÁLFORGATÓ” borral készülő ételek országos főzőversenye
Jelentkezés a Borbarát Hölgyek Egyesületénél április 18-ig, az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: borbarat.holgyek@freemail.hu Tel: 06/30/651-9284
8.00 órától regisztráció
12.30 órától zsűrizés, nyilvános kóstolás
Értékes díjakkal és jó hangulattal várunk minden jelentkezőt!
Műsorvezető: Vajtó László
10.00- 15.30 „Papírforma” kézműves foglalkozás gyerekeknek és nagyobbaknak
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10.00 Móri Ifjúsági Fúvószenekar fellépése
11.00 Diákművészeti csoportok fellépése
10.00-18.00 Szent György napi kézműves vásár
13.00 Lovagi torna az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület szervezésében
15.00 A főzőverseny eredményhirdetése

16.00 Rutkai Bori Banda koncertje gyerekeknek
Helyszín: Kapucinus téri színpad

18.00 Ocho Macho koncert
Helyszín: Kapucinus téri színpad

21.00 Demjén Ferenc koncert
Helyszín: Kapucinus téri színpad

22.30-02.00 Utcabál a Tutti zenekarral
Helyszín: Kapucinus téri színpad

A rendezvény időtartama alatt a Móri Borvidék termelői borkimérést és palackos borárusítást tartanak.
Egyéb kapcsolódó programok április 23-án
10.00 Íjászverseny a Móri Íjászegylet szervezésében
Előnevezés 2016. április 21-ig
Tóth Csaba 06/30/491-0033 e-mail: toth.csaba179@chello.hu
Helyszín: Vértes Tábor

10.00-15.00 A Lamberg-kastély parkjában a Kútház nyitott műhelyként látogatható

Április 24. (vasárnap)
10.00 III. Ezerjó Félmaraton - Futóverseny
Indulás és cél: Polgármesteri Hivatal előtt
On-line regisztráció és előnevezés a www.ezerjofelmaraton.wordpress.com oldalon.
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10.00 A Brindisi Szent Lőrinc Borrend 15 éves jubileumi közgyűlése
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház

18.00 Dumaszínház – Aranyosi Péter önálló estje
Belépődíj: 2900,-Ft
Jegyek elővételben kaphatóak a Lamberg-kastélyban március 24-től.
Helyszín: Erzsébet téri Művelődési Ház

Támogatóink:

Kiadó: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Vak Bottyán u. 1.
www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791
Felelős szerkesztők: Hutvágnerné Kasper Judit és Kasper-Renkó Andrea
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