LEADER Intézkedési Terv
Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében
1. számú intézkedés
1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Közösségi kezdeményezések támogatása

1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés:

Életminőség javítás

1.3.HVS intézkedés leírása:

Az intézkedés célja, olyan közösségi kezdeményezés támogatása,
amely hozzájárul ahhoz, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
tagtelepülésein

magas

színvonalú

közösségi

szolgáltatás

és

infrastruktúra jöjjön létre, amelynek köszönhetően lehetőség
teremtődik a szabadidő hasznos eltöltésére, ismeretszerzésre, a
közösség tagjaival való találkozásra, helyi értékek megőrzésére és
bemutatására. A pályázó szervezet a tevékenységének fejlesztésén
túl

a

projekt

tárgyához,

céljához

kapcsolódóan

olyan

kezdeményezést valósít meg, amely egy konkrét célcsoport
felkarolását, összefogását célozza meg.
1.4. Fogalom magyarázat:
közösségi kezdeményezés: olyan egy vagy több alkalmas program, programsorozat, képzés, vagy olyan
rendszeresen nyújtott szolgáltatás, amely bevonva a helyi lakosság érintett tagjait egy konkrét térségi probléma
kezelésére irányul (foglalkoztatás, környezetterhelés, hátrányos helyzetűek felkarolása, életmódjavítás,
identitáserősítés, ismeretterjesztés).
közösségi infrastruktúra: gép, eszköz, épület épületrész, építmény, sportpálya, és az ezekhez kapcsolódó szabad
tér, parkoló és egyéb szabad tér, gyalogos túraútvonal.
1.5. Támogatási kritériumok:
-

Nem támogatható az új épületek építése, helyi vagy országos védelem alatt álló épület vagy
építmény felújítása, tanulmányok készítése, továbbá az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
címbirtokos szervezet által benyújtani kívánt pályázat.

-

A Helyi Bíráló Bizottság jelen intézkedés keretében településenként legfeljebb egy szervezet
projektjavaslatát támogatja. Önkormányzat pályázó esetén a támogató nyilatkozat megszerzéséhez
a fejlesztés megvalósításáról szóló képviselő testületi határozat, egyéb pályázó esetében a települési
önkormányzat hivatalos képviselőjének támogató nyilatkozata szükséges.

-

A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási

tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban.
-

A projektgazda köteles a projekt adatlapon részletesen kifejteni és indokolni, hogy milyen
tevékenységeket tervez az életminőség javítására, a szabadidő hasznos eltöltésére, az
ismeretszerzésre, a közösség tagjaival való találkozásra, vagy a helyi értékek megőrzésére és
bemutatására irányulóan megvalósítani. Továbbá, hogy mely konkrét célcsoport felkarolását,
összefogását célozza meg kezdeményezésével, és milyen módon kívánja őket bevonni a cél
elérésének érdekében. A Helyi Bíráló Bizottság által vizsgált támogatási kritérium a
megfogalmazott tevékenységek hozzájárulásának elégségessége a jelen intézkedés által elérni
kívánt célokhoz.

-

A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozatának kiállítási dátuma és a KR dokumentum ügyfél
általi benyújtási napja között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a
támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt
benyújtására jogosult.
A pályázó vállalja, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesülettel a kötelező működtetési
időszakban együttműködik és a helyi adottságok felmérése, bemutatása érdekében szervezett
programok megvalósításához adatokkal vagy aktív tevékenységgel hozzájárul. A Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület által szervezett térségi rendezvényeken tevékenységét bemutatja.

-

Kizárólag rendezvény, marketing vagy képzés megvalósítására és kapcsolódó 2000. évi C Törvény
80.§ (2) bekezdése szerinti kis értékű eszközök beszerzésére vagy kizárólag ezek kombinációjára
irányuló pályázat nem támogatható. Rendezvény és képzés kiadásaira együttesen az intézkedésen
belül legfeljebb a teljes elszámolni kívánt kiadás 30%-ának megfelelő, de maximum 1.000.000 Ft
összegű támogatás igényelhető. Marketing kiadásokra az intézkedésen belül legfeljebb 500.000 Ft
összegű támogatás igényelhető.

-

A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 10-15 db 2.000.000 Ft alatti támogatásigényű, 1015 db 2.000.0000 Ft feletti támogatásigényű projektjavaslat támogatását tervezi beérkezési sorrend
alapján. A támogatni tervezett projektszám elérését követően beérkező projektjavaslatot a Helyi
Bíráló Bizottság elutasíthatja.

1.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
1.7. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

500.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

5.000.000 Ft

1.8. Ügyfélkör:
-

non-profit szervezet

-

önkormányzat, önkormányzati társulás

-

egyházi jogi személy

1.9.Támogatható települések köre:
Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy,
Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye,
Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton,
Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa,
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nárai, Narda, Nagykölked, Nagymizdó,
Nagyrákos, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent,
Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud,
Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd,
Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát,
Vép, Viszák, Zsennye
1.10. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Építés, felújítás, eszközbeszerzés vagy gépbeszerzés esetén részletes műszaki leírás; szolgáltatás
igénybevétele esetén annak tartalmát részletező leírás/részletes árajánlat
Együttműködési szándéknyilatkozat a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesülettel (formanyomtatvány)
Önkormányzat pályázó esetén a fejlesztés megvalósításáról szóló képviselő testületi határozat
Non-profit szervezet és egyházi jogi személy pályázata esetén a települési önkormányzat támogató
nyilatkozata

2. számú intézkedés
2.1. HVS intézkedés megnevezése:

Helyben elérhető szolgáltatások színvonalának javítása
és bővítése

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:

Gazdaságfejlesztés

2.3. HVS intézkedés leírása:

Támogatás vehető igénybe vállalkozási tevékenység
ellátásához

szükséges

eszközbeszerzéshez,

infrastruktúra- és telephelyfejlesztéshez, marketing
költségekhez és a fejlesztés által érintett tevékenységet
bemutató
költségekhez,

rendezvényhez,
amennyiben

valamint
a

projekt a

egyéb
pályázó

jövedelemtermelő-

vagy

a

közösségért

nyújtott

tevékenységének fejlődését, vagy új vállalkozások
piacra jutását illetve a Vasi Őrtorony Közhasznú
Egyesület tagtelepülésein a szolgáltatások helybeni
elérhetőségét segíti elő. A fejlesztéssel érintett
tevékenység

megismertetése

céljából

a

pályázó

marketing tevékenységet folytat vagy rendezvényt
valósít meg.
2.4. Fogalommagyarázat:
-

megújuló energia: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folytonosan
rendelkezésre áll (szélenergia, napenergia, geotermikus energia, fa, biomassza) kivéve a 2000. évi
C. Tv. 80. § (2) által meghatározott kis értékű eszköz

-

energiahatékonysági korszerűsítés: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minősítés javul

2.5. Támogatási kritériumok:
-

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés által érintett település(ek) lakosságát és a szolgáltatásának
vonzáskörzetében élőket tájékoztatja a projekt megvalósulásáról, az igénybe vehető szolgáltatás
jellemzőiről, elérhetőségéről, kiadványban, médiában való megjelenés, vagy rendezvény keretében
történő bemutatás útján, amely tételekre a pályázatban költséget is számol el. A pályázónak a
vállalt kötelezettséget az erre a célra fordított költségek részletezésével együtt a projekt adatlapon is
be kell mutatnia. A Helyi Bíráló Bizottság által vizsgált támogatási kritérium a megfogalmazott
tevékenységek hozzájárulásának elégségessége a jelen intézkedés által elérni kívánt célokhoz.

-

Nem támogathatóak a turisztikai szolgáltatások és szálláshelyek kialakítására és fejlesztésére,
tanulmányok készítésére, a pályázó által szervezett képzés előkészítésére és megvalósítására
irányuló beruházások.

-

A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási
tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban.

-

A pályázó vállalja, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesülettel a kötelező működtetési
időszakban együttműködik és a helyi adottságok felmérése, bemutatása érdekében szervezett
programok megvalósításához adatokkal vagy aktív tevékenységgel hozzájárul. A Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület által szervezett térségi rendezvényeken tevékenységét bemutatja.

-

A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozatának kiállítási dátuma és a KR dokumentum ügyfél
általi benyújtási napja között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a
támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt
benyújtására jogosult.

-

5-10.000.000 Ft közötti támogatás esetén a pályázó vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjában meglévő munkahelyek számát a kötelező működtetési időszak alatt
fenntartja. 10.000.000 Ft feletti támogatás esetén a pályázó vállalja, hogy az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásának időpontjára legalább 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott (beleértve az
önfoglalkoztatás lehetőségét is), számára új munkahelyet létesít, amelyet a kötelező működtetési
időszak alatt fenntart. A vállalások teljesítése legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor,
valamint évente, a monitoring benyújtásakor kerül ellenőrzésre.

-

Marketing kiadások az intézkedésen belül önállóan nem támogathatóak és legfeljebb a teljes
elszámolni kívánt nettó kiadás 50%-ának megfelelő, de maximum 2.000.000 Ft összegű támogatás
igényelhető erre a célra.

-

Rendezvény kiadások az intézkedésen belül önállóan nem támogathatóak és legfeljebb a teljes
elszámolni kívánt nettó kiadás 30%-ának megfelelő, de maximum 2.000.000 Ft összegű támogatás
igényelhető erre a célra.

-

10.000.000 Ft feletti támogatásigényű építés, felújítás célú projekt során energiahatékonysági
korszerűsítés vagy megújuló energia hasznosítása szükséges a beruházás tárgyához kapcsolódóan,
amelynek megvalósítása legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kerül ellenőrzésre. A
pályázónak a vállalt kötelezettséget az erre a célra fordított költségek részletezésével együtt a
projekt adatlapon is be kell mutatnia.

-

A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 10-12 db 5.000.000 Ft alatti támogatásigényű,
valamint 5-6 db 5.000.0000 Ft feletti támogatásigényű projektjavaslat támogatását tervezi
beérkezési sorrend alapján. A támogatni tervezett projektszám elérését követően beérkező
projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság elutasíthatja.

2.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
2.7 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

15.000.000 Ft

2.8.Ügyfélkör:
induló és működő mikro-kis-közép vállalkozás, egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemély

2.9.Támogatható települések köre:
Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy,
Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye,
Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton,
Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa,
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nárai, Narda, Nagykölked, Nagymizdó,
Nagyrákos, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent,
Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud,
Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd,
Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát,
Vép, Viszák, Zsennye
2.10.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Építés, felújítás, eszközbeszerzés vagy gépbeszerzés esetén részletes műszaki leírás; szolgáltatás
igénybevétele esetén annak tartalmát részletező leírás/részletes árajánlat
10.000.000 Ft feletti támogatásigényű építés, felújítás célú projekt során az energia hatékonysági
korszerűsítésre, vagy a felhasznált megújuló energiára vonatkozó műszaki leírás vagy építész nyilatkozata
Együttműködési szándéknyilatkozat a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesülettel (formanyomtatvány)

3. számú intézkedés
3.1. HVS intézkedés megnevezése:
3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:
3.3. HVS intézkedés leírása:

Vidéki turisztikai szolgáltatásfejlesztés
Gazdaságfejlesztés
Az intézkedés a térség turisztikai potenciáljának
fejlesztése

érdekében

szálláshely

és

támogatást

hozzá

nyújt

kapcsolódó

olyan

fejlesztések

megvalósításához, illetve egyéb turisztikai szolgáltatás
nyújtásához, amelynek köszönhetően a szálláshelyek
száma, minősége, turisztikai szolgáltatások száma és
minősége
kizárólag

emelkedik.
6

fő

Új

szálláshely

férőhely

alatti

kialakítása
szálláshely

vonatkozásában lehetséges. 6 fős vagy afeletti férőhely
kapacitással rendelkező szálláshelyek esetében csak a
kiegészítő

turisztikai

szolgáltatások

fejlesztése

támogatható, mint ajándéktárgy és helyi termék
bemutatása,

értékesítése,

kóstoltatása,

étkezéshez

kapcsolódó

vendéglátás,

szabadidő

eltöltés,

tájékoztatás és egyéb kényelmi funkciókat biztosító
szolgáltatás. A fejlesztés kizárólag a projekt tárgyát
népszerűsítő

vagy

rendezvény

kiegészítő

szolgáltatás

marketing

megvalósításával,

és

nyújtásával együtt támogatható.
3.4. Fogalommagyarázat:
-

Vidéki turisztikai szolgáltatás: a vidéki térségekben nyújtott szállás, vendéglátás, program, vagy
turisztikai információk biztosítására vonatkozó szolgáltatás, amely a helyi kulturális, gasztronómiai
vagy természeti értékekre épül.

-

Kiegészítő szolgáltatás: a helyi lakosság vagy a turisták számára a fejleszteni kívánt
alaptevékenységen felül nyújtott szolgáltatás, amely lehet: internet sarok kialakítása, ruhatisztítás,
vasalás, helyi termék sarok, tájékoztatás prospektusok, katalógusok segítségével, szabadidő
eltöltésére irányuló szolgáltatások – játékok, foglalkozások, előadások vagy egyéb hasonló
szolgáltatások – amelyek a nyitvatartási időben állandóan igénybe vehetőek.

-

megújuló energia: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folytonosan
rendelkezésre áll (szélenergia, napenergia, geotermikus energia, fa, biomassza) kivéve a 2000. évi
C. Tv. 80. § (2) által meghatározott kis értékű eszköz

-

energiahatékonysági korszerűsítés: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minősítés javul

3.5. Támogatási kritériumok:
-

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés által érintett célközönséget tájékoztatja a projekt
megvalósulásáról, az igénybe vehető szolgáltatás jellemzőiről, elérhetőségéről, kiadványban,
médiában való megjelenés, vagy rendezvény keretében történő bemutatás útján, amely tételekre a
pályázatban költséget is számol el. A pályázónak a vállalt kötelezettséget az erre a célra fordított
költségek részletezésével együtt a projekt adatlapon is be kell mutatnia. A Helyi Bíráló Bizottság
által

vizsgált

támogatási

kritérium

a

megfogalmazott

tevékenységek

hozzájárulásának

elégségessége a jelen intézkedés által elérni kívánt célokhoz.
-

A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási
tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban.

-

A pályázó vállalja, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesülettel a kötelező működtetési
időszakban együttműködik és a helyi adottságok felmérése, bemutatása érdekében szervezett
programok megvalósításához adatokkal vagy aktív tevékenységgel hozzájárul. A Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület által szervezett térségi rendezvényeken tevékenységét bemutatja.

-

A pályázó köteles a projekt adatlapon kifejteni, hogy milyen kiegészítő szolgáltatást tervez nyújtani

a projekt tárgyához kapcsolódóan. A vállalások teljesítése legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásakor, valamint évente, a monitoring benyújtásakor kerül ellenőrzésre.
-

A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozatának kiállítási dátuma és a KR dokumentum ügyfél
általi benyújtási napja között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a
támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt
benyújtására jogosult.

-

5.000.000 Ft feletti támogatás esetén a pályázó vállalja, hogy az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjában meglévő munkahelyek számát a kötelező működtetési időszak alatt
fenntartja. A vállalások teljesítése évente, a monitoring benyújtásakor kerül ellenőrzésre.

-

Nem támogathatóak a pályázó által szervezett képzések megvalósítására, tanulmányok készítésére
irányuló beruházások.

-

Marketing kiadások az intézkedésen belül önállóan nem támogathatóak és legfeljebb a teljes
elszámolni kívánt nettó kiadás 50%-ának megfelelő, de maximum 2.000.000 Ft összegű támogatás
igényelhető erre a célra.

-

Rendezvény kiadások az intézkedésen belül önállóan nem támogathatóak és legfeljebb a teljes
elszámolni kívánt nettó kiadás 30%-ának megfelelő, de maximum 2.000.000 Ft összegű támogatás
igényelhető erre a célra.

-

10.000.000 Ft feletti támogatásigényű építés, felújítás célú projekt során energiahatékonysági
korszerűsítés vagy megújuló energia hasznosítása szükséges a beruházás tárgyához kapcsolódóan,
amelynek megvalósítása legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kerül ellenőrzésre. A
pályázónak a vállalt kötelezettséget az erre a célra fordított költségek részletezésével együtt a
projekt adatlapon is be kell mutatnia.

-

A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 4-5 db 5.000.000 Ft alatti támogatásigényű,
valamint 1-3 db 5.000.0000 Ft feletti támogatásigényű projektjavaslat támogatását tervezi
beérkezési sorrend alapján. A támogatni tervezett projektszám elérését követően beérkező
projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság elutasíthatja.

3.6. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
3.7 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

200.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

15.000.000 Ft

3.8.Ügyfélkör:
induló és működő mikro-kis-közép vállalkozás, egyéni vállalkozó, őstermelő, magánszemély

3.9.Támogatható települések köre:
Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy,
Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye,
Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton,
Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa,
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nárai, Narda, Nagykölked, Nagymizdó,
Nagyrákos, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent,
Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud,
Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd,
Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát,
Vép, Viszák, Zsennye
3.10.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Építés, felújítás, eszközbeszerzés vagy gépbeszerzés esetén részletes műszaki leírás; szolgáltatás
igénybevétele esetén annak tartalmát részletező leírás/részletes árajánlat
10.000.000 Ft feletti támogatásigényű építés, felújítás célú projekt során az energia hatékonysági
korszerűsítésre, vagy a felhasznált megújuló energiára vonatkozó műszaki leírás vagy építész nyilatkozata
Együttműködési szándéknyilatkozat a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesülettel (formanyomtatvány)

4. számú intézkedés
4.1. HVS intézkedés megnevezése:
4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése:
4.3. HVS intézkedés leírása:

Térségi rendezvény megvalósítása
Társadalmi tőke erősítése
A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület területén
megvalósított program, amely lehetővé teszi a helyi
vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak, a civil
szervezetek

tevékenységének,

turisztikai

látványosságok, közösségi helyek és szolgáltatások,
valamint egyéb helyi értékek szélesebb körben való
megismertetését a közösségépítés, az identitástudat
erősítés, az értékőrzés, a tudásátadás, valamint a
gazdaságösztönzés érdekében.
4.4. Támogatási kritériumok:
-

A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt,
költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási

tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban.
-

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés által érintett település(ek) lakosságát és a szolgáltatásának
vonzáskörzetében élőket a szervezés megkezdésétől fogva tájékoztatja a projekt megvalósításáról,
amely tételekre a pályázatban költséget is számol el. A pályázónak a vállalt kötelezettséget az erre a
célra tervezett költségek, és intézkedések részletezésével együtt a projekt adatlapon is be kell
mutatnia. A Helyi Bíráló Bizottság által vizsgált támogatási kritérium a megfogalmazott
tevékenységek hozzájárulásának elégségessége a jelen intézkedés által elérni kívánt célokhoz.

-

A Helyi Bíráló Bizottság az intézkedés keretében 1 db projektjavaslat támogatását tervezi
beérkezési sorrend alapján. A támogatni tervezett projektszám elérését követően beérkező
projektjavaslatot a Helyi Bíráló Bizottság elutasíthatja.

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:
Vállalkozásfejlesztés
Közösségi célú fejlesztés
4.6 Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:
Minimum támogatási összeg:

500.000 Ft

Maximum támogatási összeg:

6.000.000 Ft

4.7.Ügyfélkör:
Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
4.8.Támogatható települések köre:
Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csempeszkopács, Daraboshegy, Dozmat, Döbörhegy,
Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gencsapáti, Gyanógeregye,
Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton,
Horvátlövő, Ivánc, Ják, Kám, Katafa, Kemestaródfa, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kisunyom, Kondorfa,
Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Meszlen, Molnaszecsőd, Nádasd, Nárai, Narda, Nagykölked, Nagymizdó,
Nagyrákos, Nemesbőd, Nemeskolta, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Pankasz, Perenye, Pinkamindszent,
Pornóapáti, Rábagyarmat, Rábatöttös, Rádóckölked, Rátót, Rum, Salköveskút, Sárfimizdó, Sé, Sorkifalud,
Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szaknyér, Szarvaskend, Szatta, Szentpéterfa, Szőce, Tanakajd,
Táplánszentkereszt, Torony, Vasalja, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát,
Vép, Viszák, Zsennye
4.9.Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Építés, felújítás, eszközbeszerzés vagy gépbeszerzés esetén részletes műszaki leírás; szolgáltatás
igénybevétele esetén annak tartalmát részletező leírás/részletes árajánlat

PROJEKT ADATLAP
A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER HACS-hoz
a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához

1.

Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:
Képviseletre jogosult neve:
Ügyfél székhelye/lakcíme:
Ügyfél adószáma:
MVH regisztrációs szám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
1.1. Ügyfél minősítési kódja:
1 - Belföldi természetes személy;
2 - Mikrovállalkozás;
3 - Kisvállalkozás;
4 - Középvállalkozás;
5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás;
6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül;
7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül.
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód:
(Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.)
Postai levelezési címre:
Elektronikus postafiókba:
(Kizárólag csak egy értesítési mód választható!)
2. Projektjavaslatra vonatkozó információk:
2.1. Fejlesztés megnevezése(projekt javaslat címe):

2.2.HVS cél megjelölése: (kizárólag egy cél választható a LEADER Tervben feltüntetettek szerint)
Életminőség javítás
Értékőrzés, alkotás (intézkedéssel nem párosított)
Gazdaságfejlesztés
Társadalmi tőke erősítése (HACS projekt esetén választható)

2.3.HVS intézkedés megjelölése: (kizárólag egy cél választható)
Közösségi kezdeményezések támogatása
Helyben elérhető szolgáltatások színvonalának javítása és bővítése
Vidéki turisztikai szolgáltatásfejlesztés
Térségi rendezvény megvalósítása
2.4.Támogatható tevékenységek megjelölése: (Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján.)
építés
gépbeszerzés
eszközbeszerzés
rendezvény előkészítése és megvalósítása
képzés előkészítése és megvalósítása
tanulmánykészítés
marketing
egyéb
2.5.Megvalósítás tervezett helyszíne: (Minden érintett helyszín felsorolása szükséges!)

2.6.A tervezett projekt célja: (max. 500 karakter):

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása, szükségességének indoklása: (max. 2000
karakter)

2.8. A tervezett fejlesztés Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához és a konkrét intézkedéshez való
illeszkedésének ismertetése: (max. 2000 karakter)
(Az intézkedésben előírt minden vállalás kifejtése is itt szükséges!)

2.9. A tervezett fejlesztés által elérni kívánt eredmények: (max. 1000 karakter)

2.10. Költségvetés: (a sorok igény szerint bővíthetőek)
Kiadástípus (tételenként és
azon belül a tartalom
felsorolásszerű bemutatása)

Építés

Gépbeszerzés

Eszközbeszerzés

Rendezvény

Képzés

Tanulmánykészítés

Marketing

Összesen
költség

elszámolni

kívánt

Mennyis
égi
egység és
mértéke
gység

Egységár
(Ft)

Nettó
összköltség
(Ft)

Bruttó
összköltség
(Ft)

Megvalósítási hely
(cím és hrsz.)

Megvalósítás
tervezett
időpontja

(1) Az ügyfél típusának meghatározása:
ÁFA körbe tartozó (a támogatás kiszámításának alapja a nettó érték)
nem ÁFA körbe tartozó (a támogatás kiszámításának alapja a bruttó érték)
Önkormányzat (a támogatás kiszámításának alapja a nettó érték)
(2) A támogatás intenzitásának megjelölése:
60% - nem hátrányos helyzetű településen megvalósuló fejlesztés esetében - természetes
személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, mikro-, kis- és középvállalkozás
65% - hátrányos helyzetű településen megvalósuló fejlesztés esetében - természetes személy,
egyéni vállalkozó, őstermelő, mikro-, kis- és középvállalkozás
100% - non-profit szervezetek, egyház, önkormányzat, önkormányzati társulás
(3) Összesített adatok:
A projekt teljes tervezett elszámolni kívánt költsége:
(Az ügyféltípusra vonatkozó támogatási alap figyelembevételével.)

……………………Ft

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:
(A kiválasztott támogatásintenzitással összhangban kiszámítva.)

……………………Ft

A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozatának kiállítási dátuma és a KR dokumentum ügyfél általi
benyújtási napja között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat
érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult.
A Helyi Bíráló Bizottság által támogató nyilatkozattal ellátott pályázat által jelölt költségvetése a
záradékolásra benyújtott pályázat költségvetésének a maximuma (negatív irányban ettől eltérni 20%-ban
lehetséges.)
Az adatlap elválaszthatatlan mellékleteit képezik az INTÉZKEDÉSI TERVBEN megadott, adott intézkedésre
vonatkozó, csatolandó mellékletek listájában nevesített dokumentumok. A Helyi Bíráló Bizottság
döntéshozatalának nem képezik tárgyát a pályázó által kötelezően csatolandó mellékleteken túl benyújtott
dokumentumok. Azokat a Bizottság a bírálat során nem veszi figyelembe.

Hivatalos képviselő neve:

Hivatalos képviselő aláírása:

........................................
p.h.

Dátum:
* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény 6. és 7. §-on alapul

PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER HACS-hoz
a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához
1. Ügyfél adatai:
Ügyfél neve: Cég, szervezet hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név.
Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján jogosult neve.
Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhelye, magánszemély esetén az
állandó lakcím.
Ügyfél adószáma: Adószámmal nem rendelkező természetes személy esetén nem releváns.
MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az
esetben kell kitölteni.
Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve.
Kapcsolattartó telefonszáma: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy telefonszáma.
1.1. Ügyfél minősítési kódja: Tegyen X-et a kiválasztott minősítési kód előtti négyzetbe!
1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az
elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe
venni az értesítés módjának kiválasztásánál. Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét
cím feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra.
2. Projektjavaslatra vonatkozó információk:
2.1. Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés rövid, átfogó megnevezése (projekt címe).
2.2. HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése.
Tegyen X-et a kiválasztott HVS cél előtti négyzetbe! (kizárólag csak egy cél választható)
2.3. HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából
megfogalmazott intézkedés megnevezése. Tegyen X-et a kiválasztott HVS intézkedés előtti négyzetbe!
(kizárólag csak egy cél választható)
2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: A LEADER rendeletben felsorolt tevékenységek közül kell
kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető az egyes
intézkedéseken belül megjelölt korlátozások figyelembevételével.
2.5. Megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER HACS illetékességi területén található település
megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplőfejlesztést megvalósítják. Település, utca, házszám, hrsz.
(több helyszín is megjelölhető)
2.6.A tervezett projekt célja: Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program megvalósításával
milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését.

2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása, szükségességének indoklása: A jelenlegi
helyzet (meglévő eszközök, épületek stb.), a konkrét fejlesztés (eszközbeszerzés, új építés, program stb.) és a
projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, amely alátámasztja az intézkedés által megjelölt
problémák kezelését.
2.8. A tervezett fejlesztés Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához és a konkrét intézkedéshez való
illeszkedésének ismertetése: A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER HACS Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájához való kapcsolódás bemutatása. Minden olyan vállalás kifejtése, amelyet az
adott intézkedés támogatási kritériumként sorol fel.
Közösségi kezdeményezések támogatása elnevezésű intézkedés esetében:
-

Költséghatékonyság, valamint gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság bemutatása.
Az életminőség javítására, a szabadidő hasznos eltöltésére, az ismeretszerzésre, a közösség tagjaival
való találkozásra, vagy a helyi értékek megőrzésére és bemutatására irányuló tevékenység. Továbbá
annak a konkrét célcsoportnak a megnevezése, amelynek felkarolását, összefogását célozza meg
kezdeményezésével, és annak kifejtése, hogy módon kívánja őket bevonni a cél elérésének érdekében.

Helyben elérhető szolgáltatások színvonalának javítása és bővítése elnevezésű intézkedés esetében:
-

-

Költséghatékonyság, valamint gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság bemutatása.
A fejlesztés által érintett település(ek) lakosságát és a szolgáltatásának vonzáskörzetében élők a projekt
megvalósulásáról szóló tájékoztatása céljából, az igénybe vehető szolgáltatás jellemzőiről,
elérhetőségéről, kiadványban, médiában való megjelenés, vagy rendezvény keretében történő
bemutatásának tervezett módja.
Amennyiben a támogatásigény alapján releváns, úgy a munkahelymegőrzésre és munkahelyteremtésre
vonatkozó vállalás megerősítése, konkrét megvalósításának rövid ismertetése.
Amennyiben a támogatásigény és a fejlesztés célja (építés, felújítás) alapján releváns, úgy az alkalmazni
kívánt energiahatékonysági korszerűsítés vagy megújuló energia bemutatása.

Vidéki turisztikai szolgáltatásfejlesztés elnevezésű intézkedés esetében:
-

-

Költséghatékonyság, valamint gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság bemutatása.
A fejlesztés által érintett célközönség a projekt megvalósulásáról szóló tájékoztatása céljából, az igénybe
vehető szolgáltatás jellemzőiről, elérhetőségéről, kiadványban, médiában való megjelenés, vagy
rendezvény keretében történő bemutatás tervezett módja.
A projekt tárgyához kapcsolódó tervezett kiegészítő szolgáltatás leírása.
Amennyiben a támogatásigény alapján releváns, úgy a munkahelymegőrzésre és munkahelyteremtésre
vonatkozó vállalás megerősítése, konkrét megvalósításának rövid ismertetése.
Amennyiben a támogatásigény és a fejlesztés célja (építés, felújítás) alapján releváns, úgy az alkalmazni
kívánt energiahatékonysági korszerűsítés vagy megújuló energia bemutatása.

Térségi rendezvény megvalósítása elnevezésű intézkedés esetében:
-

Költséghatékonyság, valamint gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság bemutatása.
A fejlesztés által érintett település(ek) lakossága és a szolgáltatásának vonzáskörzetében élők
tájékoztatása a szervezés megkezdéséről, valamint a megvalósításban való részvétel biztosításának
tervezett módja.

2.9. A tervezett fejlesztés által elérni kívánt eredmények:
A projekt megvalósításától elvárt hatás. Az egyes tevékenységek eredménye, hozzájárulása a projekt
céljaihoz.
2.11. Költségvetés
A projektjavaslathoz kapcsolódó valamennyi elszámolni kívánt kiadási tételmegnevezéssel és a tartalom
részletezésével. Az építési beruházásokat létesítményenként, a többi kiadást tételenként szükséges kifejteni.
Az összes elszámolni kívánt költség az igényelt támogatást és a saját forrást is tartalmazó nettó, illetve bruttó
összeg. Minta:
Kiadástípus (tételenként és azon
belül a tartalom felsorolásszerű
bemutatása)

Mennyisé
gi egység
és
mértékeg
ység

Egységár
(Ft)

Nettó
összköltség
(Ft)

Bruttó
összköltség
(Ft)

Megvalósítási hely
(cím és hrsz.)

Megvalósítás
tervezett
időpontja

Építés
pavilon (építmény kialakítása, 4

1 db

1.000.000

1.000.000

1.270.000

szék, 2 asztal)

Felsőmarác,

Fő

u.

2014. március

Fő

u.

2014. január

Fő

u.

2014. május 15.

Fő

u.

2014. március -

zzzz. xxx hrsz.

Gépbeszerzés
Eszközbeszerzés
laptop (főbb műszaki paraméterek)

2 db

200.000

400.000

508.000

Felsőmarác,
zzzz. xxx hrsz.

Rendezvény
Kiss

Katalin

előadó

1 alkalom

50.000

50.000

63.500

(ismeretterjesztő előadás egészséges
életmód

témában,

1

Felsőmarác,
zzzz. xxx hrsz.

óra

időtartamban)
Képzés
számítástechnikai

képzés/nyelvi

5 alkalom

100.000

500.000

635.000

képzés (létszám, oktató képzettsége,

Felsőmarác,
zzzz. xxx hrsz.

augusztus

képzés időtartama, kiállított oklevél
típusa, stb.)
Tanulmánykészítés
Marketing
katalógus

készítése

(túraútvonal

1000 db

50

50.000

63.500

bemutatása, 6 oldalas, 4+4 szín,

Felsőmarác,

Fő

u.

2014. március

Fő

u.

2014. március

zzzz. xxx hrsz.

stb.)
újsághirdetés (helyi lap, felület

1 alkalom

100.000

100.000

127.000

nagysága, stb.)
Összesen
költség

elszámolni

Felsőmarác,
zzzz. xxx hrsz.

kívánt

2.100.000

2.667.000

(1) Az ügyfél típusának meghatározása:
A pályázó szervezet Áfa körbe való besorolásának alapján, x-el szükséges jelölni a megfelelő választ.
(2) A támogatás intenzitásának megjelölése:
A pályázó szervezet 1.1. pontban jelölt ügyfél kategóriája, valamint a megvalósítás helyének
meghatározását követően, x-el szükséges jelölni a megfelelő választ. A Vasi Őrtorony Közhasznú
Egyesület területén Pankasz, Halogy, Kondorfa és Nagykölked minősül hátrányos helyzetű településnek.
(4) Összesített adatok:
A projekt teljes tervezett elszámolni kívánt költsége: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és
saját forrással számítottan. A (1) illetve a (2) bekezdésben megállapított támogatási intenzitásnak
megfelelően.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER
forrásból igényelt támogatás összege.
Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása.

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
Székhely: 9918 Felsőmarác, Fő u. 100., Adószám: 18898969-1-18, MVH regisztrációs szám: 1004416753

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT
A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER HACS és a pályázó által
a LEADER jogcím keretében tervezett együttműködésről
2. Pályázó adatai:
Ügyfél neve:
Képviseletre jogosult neve:
Ügyfél székhelye/lakcíme:
Ügyfél adószáma:
MVH regisztrációs szám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma,
email címe:
3. A pályázó által vállalt kötelezettség:(a megfelelő HVS intézkedés aláhúzandó)
A pályázó vállalja, hogy a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Intézkedési tervében
megjelölt Közösségi kezdeményezések támogatása / Helyben elérhető szolgáltatások színvonalának
javítása és bővítése / Vidéki turisztikai szolgáltatásfejlesztés elnevezésű HVS intézkedésre benyújtott
pályázat támogatásának elnyerése esetén a kötelező működtetési időszakban együttműködik a Vasi
Őrtorony Közhasznú Egyesülettel és a helyi adottságok felmérése, bemutatása érdekében szervezett
programok megvalósításához adatokkal vagy aktív tevékenységgel hozzájárul. A Vasi Őrtorony
Közhasznú Egyesület által szervezett térségi rendezvényeken tevékenységét bemutatja.
4. A LEADER HACS által vállalt kötelezettség:
A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER HACS vállalja, hogy a tevékenységi területén a
pályázó szervezet számára bemutatkozási lehetőséget biztosít rendezvények, kiadványok, elektronikus
adatbázisok vagy egyéb népszerűsítést, összefogást célzó tevékenységek által.
5. Az együttműködés időtartama:
A Felek az együttműködési szándéknyilatkozatot határozatlan időtartamra kötik, és kifejezik azon
szándékukat, hogy a támogatás elnyerése esetén a fent nevezett célok érdekében legalább a kötelező
működtetési időszak végéig együttműködnek.
Jelen együttműködési szándéknyilatkozatot a Felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Dátum:

pályázó hivatalos képviselőjének

LEADER HACS hivatalos képviselőjének

aláírása és bélyegzője (amennyiben használ)

aláírása és bélyegzője

Összesítő adatlap
LEADER HACS neve: Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület
HVS címe: Emberközpontú vidék az Őrségtől Kőszeg-hegyaljáig
Fő célkitűzések megnevezése (a sorok bővíthetőek):
1) Életminőség javítás
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése(a sorok bővíthetőek)
1.1.) Közösségi kezdeményezések támogatása

2) Gazdaságfejlesztés
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése(a sorok bővíthetőek)
2.1.) Helyben elérhető szolgáltatások színvonalának javítása és bővítése

2.2.) Vidéki turisztikai szolgáltatásfejlesztés

3) Társadalmi tőke erősítése
Célkitűzésekhez tartozó intézkedések megnevezése(a sorok bővíthetőek)
3.1.) Térségi rendezvény megvalósítása

Gazdaságfejlesztésre allokált forrás:

151.390.567 forint

Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás:

LEADER HACS elnök sk.

94.130.309 forint

Munkaszervezet vezető sk.

