Tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés
A támogató okirat 9. számú mellékletében feltüntetett elért pontszámok alapján
szükséges nyilatkozat és/vagy alátámasztó dokumentumok, igazolások
benyújtása az egyes értékelési szempontokra vonatkozóan.

1. A projekt időtartama alatt létrehozott és stabilizált munkahelyek száma.
A támogatási kérelemben vállalt foglalkoztatotti létszám szinten tartásának, és a
foglalkoztatotti létszám bővítésére tett vállalás teljesítését igazoló
dokumentumok.

2. A projekt költségeinek hasznosulása a HFS illetékességi területének
közvetlen vonzáskörzetében – veszprémi járás, ajkai járás, tapolcai járás,
sümegi járás, balatonfüredi járás.
A költségtételekét alátámasztó bizonylatok alapján.

3. Együttműködő partnerek száma a projekt megvalósítása alatt.
Szükséges részletezni, hogy a támogatási kérelemben benyújtott együttműködési
megállapodásokban vállalt feltételek hogyan, milyen módon teljesültek. (pl.:
partnerrel való közös termékfejlesztés, marketingtevékenység, civil szervezet
támogatása stb.). Fontos, hogy mindkét partner által vállalt tevékenységet
igazoljuk. Az alátámasztás módja lehet például fotódokumentáció vagy egyéb
igazoló dokumentum.

Néhány példa:





honlapon linkelhető bannerként népszerűsíti a partner tevékenységét –
képernyőfotó az adott honlapról
a partner rendezvényeit, programjait kommunikációs oldalain népszerűsíti
– képernyőfotó az adott kommunikációs felületről (facebook, honlap stb.)
a partner rendezvényeit, programjait saját termékfelajánlásokkal
támogatja – partner igazolása/fotódokumentáció
a partner szórólapjait, prospektusait saját portáján kihelyezi –
fotódokumentáció

4. Hozzájárulás a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítéséhez.
Szükséges részletezni, hogy hogyan valósultak meg a projekt során „A Vidék
Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegyes termékek ajánlása saját termékén,
szolgáltatásán kívül. Azaz a projekt megvalósítása időszakában más “A Vidék
Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjeggyel rendelkező helyi
termelő/szolgáltató tevékenységét hogyan, milyen módon népszerűsítette.

5. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése
Szükséges részletezni, hogy hogyan valósultak meg a projekt során a vállalt
esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok és amennyiben releváns az
ezt alátámasztó dokumentációk benyújtása szintén szükséges.

6. Közösségi hasznú termékek és ajánlások kialakítása



Éltető Balaton-felvidék címszavú termék vagy,
3 db turisztikai ajánló bemutatása a kifizetési kérelemben (a turisztikai
ajánló elkészítését segítő sablon itt érhető el, mely irányadó jellegű,
amelyet a kedvezményezett a saját arculatához igazíthat).

7. Közösségi szerepvállalás pályázati tevékenységnek megfelelő szakmai
területen




Védjegyes pályázó esetén: igazolás, hogy az ügyfél minősítési vagy
felülvizsgálati ellenőrzésen részt vett vagy nyilatkozat arról, hogy ezen
részt fog venni. Az igazolást a HACS-tól szükséges igényelni!
Turisztikai tevékenységre pályázó esetén: a szakmai beszámolóban
érdemes kitérni arra, hogyan vett részt a pályázó a balatonfelvidekitura.hu
oldalán lévő túraútvonalak népszerűsítésében, fejlesztésében (pl.:
túraútvonalak
népszerűsítése
saját
kommunikációs
felületein,
kiadványaiban, tábla elhelyezése, útvonal felfestés, útvonal módosítás,
szöveges alátámasztó dokumentáció módosítása, többnyelvűsítése stb.)

8. Részvétel a térségen belüli, stratégiához kapcsolódó együttműködésekben


A kedvezményezett vállalja, hogy 2020.december 01-ig részt vesz legalább
2 alkalommal a HFS keretében megvalósításra kerülő szakmai
tanácsadáson, szakértői konzultáción, mentori találkozón, amely a HFS
szakmai kapacitás fejlesztését is célzó intézkedése keretében valósul meg.
– Ezen programok időpontjáról a eltetobalatonfelvidek.hu honlapon
tájékozódhat. A szakmai kapacitást célzó pályázati döntések elhúzódása
miatt az ezzel kapcsolatos főbb programok csúszással fognak megvalósulni,
addig is a projekt megvalósítási időszakában az Éltető egyéb szakértői
jellegű, szakmai programjain való részvétel szükséges. A részvételről szóló
igazolást a HACS állítja ki.



A kedvezményezett vállalja, hogy 2020.december 01-ig részt vesz legalább
2 alkalommal a HFS keretében megvalósításra kerülő a Balaton-felvidék
népszerűsítését célzó akciókban, amelyek a HFS integrált, az egész térséget
átfogó marketing és értékesítést ösztönző, szervező tevékenységek
erősítését is célzó intézkedések keretében valósulnak meg. – Ezeknek az
akcióknak időpontjáról a eltetobalatonfelvidek.hu honlapon tájékozódhat.
A szakmai kapacitást célzó pályázati döntések elhúzódása miatt a főbb
programok csúszással fognak megvalósulni, addig is célszerű az Éltető
egyéb ilyen jellegű programjain való részvételt aktivizálni (pl:

kommunikációs felületeken való népszerűsítés). A részvételről szóló
igazolást a HACS állítja ki.



A kedvezményezett vállalja, hogy legalább 2020. december 01-ig
együttműködik olyan szervezettel, amely a Balaton-felvidéken élő fiatalok
helyben tartását, letelepedésük elősegítését is célozza a tevékenységei
között. – A benyújtott ifjúsági szervezettel való együttműködési
megállapodás tartalma alapján szükséges részletezni, hogy az adott
vállalások hogyan teljesültek. Az erről szóló igazolást az adott ifjúsági
szervezet adja ki!

9. Együttműködésen alapuló közösségi média használata


A kedvezményezett honlapján linkelhető bannerként vagy menüpontként
megtalálható a www.eltetobalatonfelvidek.hu, www.eltetovedjegy.hu,
www.balatonfelvidekitura.hu honlap – képernyőfotó az adott honlap azon
oldaláról, ahol a bannerek megtalálhatóak



A kedvezményezett honlapján linkelhető bannerként vagy menüpontként
megtalálható az Éltető Pont és a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék
védjegyes termékkatalógus, illetve a turisztikai ajánló – képernyőfotó az
adott honlap, azon oldaláról, ahol a bannerek megtalálhatóak

