1. számú Melléklet

Fogalomtár
az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, mint LEADER HACS
illetékességi területén kiírt helyi felhívásokhoz

A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegy:
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2014-ben jegyeztette be az Éltető Balaton-felvidék
védjegyet és egyben csatlakozott a nemzetközi „Rural Quality” „Vidék Minősége”
védjegyrendszerhez.
A „Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegyrendszer minősítési eljárása
általánosságban az egységes nemzetközi feltételek szerint történik, így a védjegyhasználatot
kiérdemlő vállalkozások az európai „Rural Quality” védjegyrendszer tagjai is egyben. A
minősítési rendszer ugyanakkor magában hordozza az adott vidéki területnek,
szakmaterületeknek megfelelő egyediségeket, amelyeket maguk az itt élő termelők,
szolgáltatók, vállalkozók határoztak meg. A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék
védjegyet a helyi felhívás megjelenésekor élelmiszer (közte bor és sok már termék), kézművesés kisipari termékek, illetve turisztikai, vendéglátási (közte szálláshely, étterem, pincészet, helyi
terméket értékesítő üzlet, piac, büfé és más alkategóriák) területeken lehet igényelni, illetve
megkapni az általános és szakma specifikus szabályzatok alapján. A már védjeggyel
rendelkezőknek licencia szerződéssel kell rendelkezniük, amelyet az Éltető Balaton-felvidékért
Egyesülettel írtak alá.
Balaton-felvidéki turisztikai kínálat:
A helyi felhívásban Balaton-felvidéki turisztikai kínálat alatt az alábbi kínálatot értjük: az Éltető
Balaton-felvidékért Egyesület az Éltető Balaton-felvidéki együttműködési hálózatra alapozóan
tartja fenn turisztikai jellegű tematikus honlapját: www.balatonfelvidekitura.hu.
A honlapon kialakításra került túraútvonal rendszeren megtalálhatóak a települések látnivalói,
együttműködő vállalkozások, önkormányzatok, turisztikai szolgáltatók. Ezek tevékenységi
területe különböző módon kapcsolódik a turisztikai kínálat kialakításához, fejlesztéséhez,
formálásához.
Az útvonalak nincsenek felfestve, de minden egyes útvonal GPS-es azonosítása lehetővé teszi
az internetről, ingyenes okos telefonos alkalmazásokkal
a letölthetőséget
(www.balatonfelvidekitura.hu). A települések kínálatában szerepelnek az Éltető Balatonfelvidéki együttműködésben részt vevő termelők, helyi élelmiszert előállítók, borászok,
kézművesek, művészek, szálláshelyet, vendéglátást nyújtó szolgáltatók, múzeumok, tájházak,
egyéb felfedezésre váró érdekességek is.

Építési projekt (beruházás): a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 8. § (3)
bekezdése szerint meghatározott tevékenység
Építési normagyűjtemény (ÉNGY): olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó
gyűjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a
tételekre vonatkozó referenciaárat is.
Éltető Balaton-felvidéki együttműködés: a helyi pályázati felhívásban azt az együttműködést
nevezzük így, amely az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület közvetlen működési területén és
tevékenységi köréhez köthetően valósul meg. Az együttműködésnek mindenki tagja lehet, aki
jelzi ezt az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület felé. A tagság egyesületi tagsággal jár, amely
lehet rendes és pártoló tagi státusz is.
GFO” 11 osztályozási rendszer: A regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak
szerint
HACS teljes működési területe: Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület fő működési
területe, Helyi Fejlesztési Stratégiája az alábbi Balaton-felvidéki településekre terjed ki:
Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag,
Bazsi, Bodorfa, Csabrendek, Csopak, Dabronc, Dörgicse, Gógánfa, Gyepükaján, Halimba,
Hetyefő, Hidegkút, Hosztót, Kapolcs, Káptalanfa, Kislőd, Lovas, Megyer, Mencshely,
Monoszló, Nagyvázsony, Nemeshany, Nemesvámos, Nyirád, Óbudavár, Öcs, Örvényes,
Paloznak, Pécsely, Pula, Rigács, Sümeg, Sümegprága, Szentantalfa, Szentimrefalva,
Szentjakabfa, Szőc, Tagyon, Taliándörögd, Tihany, Tótvázsony, Ukk, Úrkút, Vászoly,
Veszprémfajsz, Veszprémgalsa, Vigántpetend, Vöröstó, Zalaerdőd, Zalagyömörő,
Zalameggyes, Zalaszegvár, Zánka.
Helyi Akciócsoport (HACS): lásd LEADER HACS - LEADER Helyi Akciócsoport.
Helyi Bíráló Bizottság (HBB): A HBB a LEADER HACS választott testülete, amely a HEF
keretében meghirdetett helyi felhívásokra beérkezett és megvizsgált támogatási kérelmek
alapján dönt azok HFS-hez való illeszkedéséről.
Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS): az Irányító Hatóság által elismert LEADER HACS-nak az
illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként – aktualizált és
az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája
Helyi termék: a helyi felhívásban helyi termékként értelmezzük azokat a termékeket és
szolgáltatásokat, amelyeket az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, mint LEADER HACS
közvetlen működési területén termelnek, állítanak elő, dolgoznak fel és szolgáltatásként
nyújtanak azok a vállalkozások, civil és non-profit szervezetek, önkormányzatok, amelyek

székhelye, telephelye az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület közvetlen működési területén
van.
Indikátor: a helyi felhívásban indikátorként értelmezzük a HACS által elkészített, IH által
elfogadott HFS 7.2. és 8.5. fejezetében meghatározott eredménymutatókat vagy teljesítést mérő
mutatókat.
Kedvezményezett: a támogatásban részesített támogatást igénylő.
Kedvezményezett járás a HACS működési területén, illetve az ehhez tartozó települések:
Az Éltető Balaton Balaton-felvidékért Egyesület közvetlen területén a sümegi járás tartozik a
kedvezményezett járások közé, azaz a sümegi járásban lévő települések mindegyike
kedvezményezett.
Kedvezményezett település: Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület közvetlen működési
területén a kedvezményezett települések: Szentjakabfa, Tagyon, Vigántpetend, Barnag.
Kifizetési igénylés: a kifizetési kérelem, mérföldkövekhez kapcsolódó igénylés esetén a
szakmai beszámoló, valamint a pénzügyi és szakmai előrehaladást igazoló, a támogatási
szerződésben meghatározott dokumentumok összessége.
Kifizető ügynökség: a Magyar Államkincstár
Kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti vállalkozás.
LEADER program: A LEADER egy mozaikszó (Liaison Entre Actions de Développement
de l`Economie Rurale, azaz közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése
érdekében). Ez a kezdeményezés az EU legsikeresebb vidékfejlesztési programja, amely 2013ra CLLD – Community-Led Local Develpoment (közösségi szinten irányított helyi fejlesztés)
programmá nőtte ki magát az EU-ban. Alapelveik nagyjából azonosak: jól körülhatárolt,
településcsoportokból álló terület alapúság, helyi fejlesztési stratégiák közösség általi
kidolgozása és megvalósítása, köz- és magánszféra partnersége, innováció ösztönzése,
integráltság, ágazatközi jellegű intézkedések és hálózatépítés. A program 1991 óta létezik,
napjainkban Európa-szerte mintegy 1200 kistérségben működnek helyi LEADER-közösségek.
LEADER HACS - LEADER Helyi Akciócsoport: A LEADER HACS-ok a Leader program
helyi szintű végrehajtásához létrejövő szervezetek, vidékfejlesztés motorjai a vidéki
közösségekben. Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő és az IH által
elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel
egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését.

Megvalósítási hely: A támogatási kérelemben megjelölt, a projekt megvalósulását szolgáló
önálló ingatlan (egy helyrajzi számon nyilvántartott) vagy természetben összefüggő önálló
ingatlanok (több helyrajzi számon nyilvántartott), közutak, -terek, vasutak, csatornák
elágazással és kereszteződéssel, valamint közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem
szakított területe. Indokolt esetben egy megvalósítási helynek kell tekinteni az egymással nem
összefüggő helyrajzi számokon lévő helyszíneket, amennyiben a különböző helyrajzi
számokon megvalósuló projektelemek műszaki és/vagy gazdasági értelemben összefüggnek, és
egységes projektet alkotnak.
Mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás.
Munkahelyteremtés, foglalkoztatás: Az értékelési szempontoknál a munkahely teremtést az FTE
(Full Time Equivalent, teljes munkaidő egyenértékes) mutatóval mérjük. Akik nem egész éven át és nem
teljes munkaidőben vannak foglalkoztatva, azok munkaidejét teljes munkaidő egyenértékesre át kell
számítani. Átszámításnál a teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves munkaóráinak számát kell alapul
venni. A viszonyítás alapjaként a munkanapokat kell figyelembe venni.

Munkahelyek stabilizálása: A munkahelyek stabilizálásánál az alkalmazottakat foglalkoztató
vállalkozás, szervezet esetén az alkalmazottak, illetve a fejlesztés által stabilizált munkahelyek számát
az FTE mutatóval kell számolni.
Abban az esetben, ha a pályázó természetes személy (egyéni vállalkozó, vállalkozási jellegű
tevékenységet folytató adószámos magánszemély, őstermelő) és saját maga vagy családtagja vesz
részt a termelő, értékesítő munkában, amely kiegészítő jövedelmet jelent a család számára, úgy a
munkahelyek stabilizálásánál a vállalkozási jellegű tevékenységből származó, egy személyre
vonatkozó bevételt kell alapul venni. Amennyiben az egy főre jutó bevétel 600 ezer Ft/év felett van, úgy
azt 1 fő munkahely stabilizálásnak értelmezzük.
A munkába bevont családtagok esetében személyenként az egy főre jutó árbevételt kell alapul venni a
munkahely stabilizálásnál.
Ha a pályázó civil szervezet, non-profit szervezet és munkavállalói jellegű megbízási szerződéses
jogviszonyt létesít magánszeméllyel, a jogviszony beszámítható munkahely stabilizálásának. Abban
az esetben, ha ennek megbízási értéke 600 ezer Ft/év felett van, úgy az 1 fő munkahely
stabilizálásnak számít.

Nonprofit szervezet: Az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit
gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó, szociális szövetkezetként működő
társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetet
Online kommunikációs eszköz: magába foglalja a projekt eredményeinek interneten keresztül
történő bemutatását (ide tartozhat: a projekt eredményeinek bemutatására kialakított honlap, elearning képzés kialakítása, online sajtócikk, közösségi média alkalmazása – úgy, mint
facebook, twitter, youtube, instagram).

Projekt lezárása: egy projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a kedvezményezett a támogatási
szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve további kötelezettséget nem vállalt,
és a felhívásban meghatározott feltételek teljesültek. Ha a támogatási szerződés a támogatott
tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget előírt, a projekt akkor
tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést
benyújtotta, és azt az irányító hatóság, Vidékfejlesztési Program esetén a kifizető ügynökség
jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.
Projektmegvalósítás befejezése: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.
cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a
projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi
támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az irányító
hatóság - EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség - jóváhagyta és a támogatás folyósítása
megtörtént.
Projekt pénzügyi befejezése: ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a
projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt
önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének
dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően
elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.
Projekt szintű mérföldkő: a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény
vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény.
Referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege.
Rendezett tagság: a helyi felhívás keretében rendezett tagságnak tekintjük az adott évi tagdíj
megfizetését.
Abban az esetben, ha 3 éven belül tag volt és a tagsága kifizetetlen tartozás miatt kizárással zárult, úgy
új tagság esetén rendezett tagságúnak, csak a korábbi években elmaradt tagdíjak kifizetésével
tekinthető a tag. Ez a kitétel érvényes akkor is, ha közeli hozzátartozó, vagy vállalkozás, illetve más
szervezet tulajdonosi, ügyvezetői, felelős képviseleti tisztségekben van/volt átfedés 3 éven belüli
időtartamban.

Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek
megfelelő dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek
részei a projektadatlap és a mellékletek.
Támogatói okirat: az irányító hatóság támogatási jogviszony létrehozására irányuló
akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat.

Teljes lezárt üzleti év: a teljes naptári évre vonatkozó - január 1. és december 31. közötti –
időszak.
Turisztikai kínálat: A helyi felhívásban turisztikai kínálat alatt az alábbi kínálatot értjük: az
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület az Éltető Balaton-felvidéki együttműködési hálózatra
alapozóan tartja fenn turisztikai jellegű tematikus honlapját: www.balatonfelvidekitura.hu.
Ennek értelmezését lásd feljebb.
Tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható
gép, eszköz, tárgy, amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának,
bemutatásának céljából korhű formai jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült.
Védjegyes termék – A helyi felhívásban védjegyes termék alatt a Vidék Minősége – Éltető
Balaton-felvidék védjegyes termékeket értjük. Ennek értelmezését lásd feljebb.
VP – Vidékfejlesztési Program: Célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének
növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az
életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.

