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ELÉRT EREDMÉNYEK: NYERTES PÁLYÁZATOK

A Pannónia Kincse Leader Egyesület a
2017. 10-12. havi működési kiadásait már saját
forrásból fedezte.
A Pannónia Kincse Leader Egyesület a 2013-ban
fennálló 34.000.000 Ft-os hitelállományát
2017. december 31-ig bezáróan visszatörlesztette.

Köszönjük a bizalmat!

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Megkötött együttműködési
megállapodás
2017. május 17-én.
Minden LEADER pályázati
felhívás megjelent
2017. december 31-ig.

JÓ TUDNI

Kérjük Önöket, hogy mindig a
hatályos pályázati felhívások és
mellékletek szerint készítsék el
támogatási kérelmeiket.

JÓ TUDNI

A helyi támogatási kérelmet kizárólag
elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett
ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes
mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési
támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül
lehet benyújtani.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ESETÉN

a) engedélyköteles építési beruházás esetén:
• a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és
érvényes építési engedélyt vagy ennek
hiányában a hatóság közokirati formában
kiállított igazolását az építésügyi eljárás
megindításáról,
• és a támogatást igénylő nevére szóló - a
tervezői névjegyzékben szereplő tervező
ellenjegyzésével
ellátott
építési
tervdokumentáció, ami a tervezett építmény
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot,
alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és
részletrajzokat, azok méretarányos adatait,
műszaki leírást, valamint a beruházás előtti,
eredeti állapotot bemutató tervrajzokat.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ESETÉN

b) nem engedélyköteles építési tevékenység
esetén:
• a támogatást igénylő nevére szóló, az illetékes
építésügyi hatóság által kiadott eredeti
nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység
nem építési engedélyköteles
• és a támogatást igénylő nevére szóló - a
tervezői névjegyzékben szereplő tervező
ellenjegyzésével
ellátott
építési
tervdokumentáció, ami a tervezett építmény
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot,
alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és
részletrajzokat, azok méretarányos adatait,
műszaki leírást, valamint a beruházás előtti,
eredeti állapotot bemutató tervrajzokat.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ESETÉN
Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő
költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó
elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint
történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján
jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az adott
építési
munkanem
tekintetében
az
ÉNGY
szerinti
referenciaárakkal számított összeget. Amennyiben az elszámolni
kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési
normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást
igénylőnek legalább három, azonos műszaki tartalommal
rendelkező részletes és tételes, egymástól és a támogatást
igénylőtől független kibocsátótól származó- árajánlatot kell a
támogatási kérelméhez csatolni. A támogatási kérelemben a
költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a pályázat
céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező
építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell
ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat
nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell
terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más
forgalmazótól nem szerezhető be.

ÁTFOGÓ CÉL(OK)

 Értékünk a Térségünk program
megvalósítása - térségi gazdasági és
turisztikai potenciál erősítése,
vállalkozásfejlesztés

 Élhető – Éltető vidéki települések:
közösségi és helyi kezdeményezések
elősegítése, helyi partnerség támogatása

A HFS INTÉZKEDÉSEI
1. intézkedés: Szálláshelyhez nem kötődő turisztikai
szolgáltatás és attrakció fejlesztés a PKLE területén
2. intézkedés: Működő mikrovállalkozások fejlesztése a
Pannónia Kincse Leader Egyesület területén
3. Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások

4. intézkedés: Térségi fiatalok számára szervezett,
közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló
ifjúsági táborok megszervezése
5. intézkedés: Natúrparki közösségépítő programok szervezése
a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek
helyreállítására, állapotának javítására

1. INTÉZKEDÉS:
SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ TURISZTIKAI
SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS A PKLE
TERÜLETÉN
A PÁLYÁZATI FELÍHVÁS NYITVA VAN, A PÁLYÁZATOK
BEADHATÓAK

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS
A PKLE TERÜLETÉN

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
156.187.755 Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege:
maximum 8.000.000 Ft.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható
száma: 20 - 100 db.
Intenzitás: 290/2014. Korm. rendelet illetve a
105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
Járásbeli településen 60% (Csornai, Pannonhalmi,
Téti), Intenzitás nem besorolt településen 50% (Győri)

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS
A PKLE TERÜLETÉN
Támogatást igénylők köre:
helyi önkormányzatok társulása (327), korlátolt felelősségű társaság (113),
közkereseti társaság (116),betéti társaság (117),egyéni cég (228), egyéni vállalkozó
(231), helyi önkormányzat (321), helyi nemzetiségi önkormányzat (371),
sportegyesület (521) bevett egyház (551), közalapítvány (561), egyéb alapítvány
(569),egyéb egyesület (529),sportegyesület (521), nemzetiségi egyesület (528)
Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozások, SZJA hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozok, mikrovállalkozás méretű egyéni és társas vállalkozások

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2018.04.02.
napig van lehetőség.
A helyi támogatási kérelmek elbírálása szakaszos.
A helyi támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és
agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított
elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez
nem igényelhető!!!

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS
A PKLE TERÜLETÉN
Támogatható tevékenységek:
Választható önállóan támogatható tevékenységek
•

Építési tevékenység: szálláshelyhez, férőhely bővítéséhez nem kötődő
épület/építmény külső és belső felújításával, korszerűsítésével, bővítésével,
valamint új épület/építmény építésével járó turisztikai attrakció- és szolgáltatás
fejlesztés, mely az alábbi turisztikai területeken valósulhat meg: agroturizmus,
aktív turizmus (lovas turizmus, vadászturizmus, erdei turizmus, horgászturizmus,
víziturizmus), vallási turizmus, kulturális turizmus, borturizmus.

•

Új eszközök, gépek beszerzése: A fejleszteni kívánt turisztikai attrakcióhoz, és
szolgáltatáshoz kötődő új eszközök, gépek beszerzése, mely az alábbi turisztikai
területeken valósulhat meg: agroturizmus, lovas turizmus, vadászturizmus, erdei
turizmus, horgászturizmus, vízi turizmus, vallási turizmus, kulturális turizmus,
borturizmus
A fejlesztés során legalább egy önállóan támogatható tevékenységet kell
megvalósítani.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:
•

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS
A PKLE TERÜLETÉN
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Általános költségekhez tartozó tevékenységek: a beruházáshoz
kapcsolódó
általános
költségek
(a
felhívás
5.7
pontjának
figyelembevételével): az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási
díjak, tanácsadói és projekt menedzsment költségek,projekt előkészítési
költségek
• Út, járda, parkoló kialakítása: telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel
érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó
út, járda, parkoló kialakítása
• Vagyonvédelmet célzó beruházás: telekhatáron belüli és/vagy a
fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához
kapcsolódó vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés,
kamerarendszer, stb.)
• Parkosítás, zöldterület fejlesztése,kialakítása: telekhatáron belüli és/vagy
a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés
céljához kapcsolódó parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása.
• Akadálymentesítés: A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy
ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül
szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során történő projektarányos
akadálymentesítése

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ
TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS
A PKLE TERÜLETÉN
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingatlan vásárlása: Ingatlan vásárlása ( a felhívás 5.7 pontjának figyelembe
vételével)
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása: megújuló
energiaforrást felhasználó technológiai berendezés alkalmazása, mely célja a
helyi energiaigények kielégítése
Információs technológia fejlesztés: információs technológia fejlesztés: hardver,
szofver beszerzése
Online megjelenés: online megjelenéshez szükséges weboldal kialakítása
Tájékoztató, információs anyagok készítése: Tájékoztató, információs anyagok
(pl. útjelző táblák, információs táblák, on-line információs anyagok, térképek,
útleírások) készítése
Szociális infrastruktúra fejlesztése: Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel
érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó szociális
és kiszolgáló helyiségek kialakítása
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei: marketing, kommunikációs
szolgáltatások költségei
Látvány- és használati térelemek elhelyezése: Telekhatáron belüli és/vagy a
fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához
kapcsolódó látvány és használati térelemek elhelyezése

2. INTÉZKEDÉS:
MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE A PANNÓNIA KINCSE LEADER
EGYESÜLET TERÜLETÉN
A PÁLYÁZATI FELÍHVÁS NYITVA VAN, A
PÁLYÁZATOK BEADHATÓAK

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET
TERÜLETÉN

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
156.187.756 Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege:
minimum 100.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható
száma: 10 - 1561 db.
Intenzitás: 290/2014. Korm. rendelet illetve a
105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
Járásbeli településen 60%, Intenzitás nem besorolt
településen 50%

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET
TERÜLETÉN

Támogatást igénylők köre:
PKLE területén működő (székhely, telephely, fióktelephely) Részvénytársaság (114),
Közkereseti társaság (116), Betéti társaság (117), Egyéni cég (228), Egyéni
vállalkozó (231), Korlátolt felelősségű társaság (113)

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mezőgazdasági
termelőnek nem minősülű mikrovállalkozások, mikrovállalkozás méretű
egyéni és társas vállalkozások, akik, vagy amelyek együttesen megfelelnek
az alábbi feltételeknek:
• a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minosülnek
• rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
• igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy
amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt
megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a nem
mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági
tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez
viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 3. számú mellékletében
szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET
TERÜLETÉN

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02.
naptól 2018.04.02. napig van lehetőség.
A helyi támogatási kérelmek elbírálása.

A helyi támogatási kérelmet kizárólag elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági
és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele
esetén az elektronikus kérelembenyújtás
alkalmazásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető!!!

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET
TERÜLETÉN

Támogatható tevékenységek:
Választható önállóan támogatható tevékenységek:

• Építési tevékenység: a gazdasági tevékenységgel
érintett épület/építmény külső és belső felújítása,
korszerűsítése, bővítése; új épület/építmény építése
• Új eszközök, gépek beszerzése: a fejleszteni kívánt
tevékenységhez kötődő új eszközök, gépek
beszerzése
Kötelezően
megvalósítandó,
önállóan
nem
támogatható tevékenység:
• Tájékoztatással,
nyilvánossággal
kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése.

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET
TERÜLETÉN

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása,
melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen
belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia
előállításával a projekt által érintett épület tekintetében
• Információs
technológia-fejlesztés:
hardver,
szoftver
beszerzése
• Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó
webtárhely, honlapkészítés
• A beruházás általános költségeihez (a felhívás 5.5 pontjának
figyelembevételével) kapcsolódó tevékenységek: projekt
előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés) mérnöki
feladatok, projektmenedzsment
• Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel
szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó út,
járda, parkoló kialakítása

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET
TERÜLETÉN
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Vagyonvédelmet
célzó
beruházás
kialakítása
(pl.
kerítés,
kamerarendszer, stb.)
• Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen
összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó parkosítás, zöldterület
fejlesztése, kialakítása
• Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy
foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogatható az alábbi
tevékenység is: a megváltozott munkaképességű munkavállalók
munkakörülményeit,
a
minőségi
munkavégzés
feltételeinek
megteremtését segítő eszközök beszerzése
• Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy
foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogatható az alábbi
tevékenység is: a termelő létesítmények akadálymentesítése, a
megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek
javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK
FEJLESZTÉSE A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET
TERÜLETÉN

Egyéb elvárások:

• A támogatást igénylőnek vállalnia kell, minimum
egy új munkahely létrehozását és fenntartását az
üzemeltetési
kötelezettség
ideje
alatt.
A
foglalkoztatás részmunkaidős alkalmazottakkal is
megoldható.
• Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat
foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a
megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt
fenntartja a bázislétszámot illetve a 4.4.2.3.
Tartalmi értékelési szempontok 5. pontjában, a
foglalkoztatottak
számának
bővítésére
tett
vállalását.

3. INTÉZKEDÉS:
VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
308.025.511 Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege:
minimum 500.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft.
A támogatott helyi támogatási kérelmek várható
száma: 20 - 616 db.
Intenzitás: 290/2014. Korm. rendelet illetve a
105/2015. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
Járásbeli településen 85%, Intenzitás nem besorolt
településen 75%.

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

Támogatást igénylők köre: PKLE területén működő
Helyi önkormányzat (321), Sportegyesület (521),
Polgárőr egyesület (526), Nemzetiségi egyesület (528),
Egyéb egyesület (529), Bevett egyház (551),
Közalapítvány (561), Egyéb alapítvány (569)
A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05.
naptól van lehetőség.
A helyi támogatási kérelmek elbírálása szakaszos (első
szakasz zárása: 2018.04.20.)
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

Támogatható tevékenységek:

Választható önállóan támogatható tevékenységek:
• Építési tevékenység : A település megjelenésében
szereppel bíró épületek, építmények (a települési szilárd
burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, építmények
és/vagy a helyi turisztikai látványossághoz vagy a
település megjelenésében szereppel bíró épülethez
közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek,
építmények) külső felújítása korszerűsítése, bővítése,
átalakítása; új épület/építmény építése
• Közösségi funkciókat ellátó kültéri létesítmények építése
• Közcélú feladatokat ellátó, sport- és atlétikai pálya,
edzőterem kialakítása, fejlesztése

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

Támogatható tevékenységek:

Választható önállóan támogatható tevékenységek:
• Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása,
meglévők
korszerűsítése
a
játszótéri
eszközök
biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek
megfelelően
• Nonprofit szervezetek feladatellátását segítő eszközök
beszerzése,
valamint
kulturális
és
közösségi
rendezvények megvalósításához kapcsolódó eszközök
beszerzése
• Tájházak külső és/vagy belső felújítása
• Tájházak berendezési és kiállítási tárgyainak beszerzése
• A település környezetét és megjelenését javító
infrastrukturális fejlesztések

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenység:
• Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

Választható,
önállóan
tevékenységek

nem

támogatható

• Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
• Szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítása,
felújítása
• Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása,
fejlesztése
• Vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása
• Zöldfelületek, látvány- és használati térelemek
kialakítása, meglévők fejlesztése
• Akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen)

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

Egyéb elvárások:
• Önkormányzati támogató határozattal
rendelkező
nonprofit
szervezetek,
egyházak
jogosultak
pályázatot
benyújtani. A határozatnak minimálisan
tartalmaznia kell a fejlesztés tárgyát és
az igényelt összeget.

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

A pályázati felhívás módosítása
várható!

4. INTÉZKEDÉS:
TÉRSÉGI FIATALOK SZÁMÁRA SZERVEZETT,
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST ÉS HELYI IDENTITÁSTUDAT
KIALAKULÁSÁT IS SZOLGÁLÓ IFJÚSÁGI TÁBOROK
MEGSZERVEZÉSE

4. INTÉZKEDÉS: TÉRSÉGI FIATALOK SZÁMÁRA SZERVEZETT,
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST ÉS HELYI IDENTITÁSTUDAT KIALAKULÁSÁT
IS SZOLGÁLÓ IFJÚSÁGI TÁBOROK MEGSZERVEZÉSE

A rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg: 2.350.000 Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege:
minimum 100.000 Ft, maximum 300.000 Ft.
A támogatott helyi támogatási kérelmek
várható száma: 8 - 24 db.
Intenzitás: 290/2014. Korm. rendelet illetve a
105/2015. Korm. rendelet szerinti
kedvezményezett
Járásbeli településen 85%, Intenzitás nem
besorolt településen 75%.

4. INTÉZKEDÉS: TÉRSÉGI FIATALOK SZÁMÁRA SZERVEZETT,
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST ÉS HELYI IDENTITÁSTUDAT KIALAKULÁSÁT
IS SZOLGÁLÓ IFJÚSÁGI TÁBOROK MEGSZERVEZÉSE

Támogatást igénylők köre: PKLE területén működő
Helyi önkormányzat (321), Sportegyesület (521),
Polgárőr egyesület (526), Nemzetiségi egyesület (528),
Egyéb egyesület (529), Bevett egyház (551),
Közalapítvány (561), Egyéb alapítvány (569)
A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05.
naptól van lehetőség.
A helyi támogatási kérelmek elbírálása szakaszos (első
szakasz zárása: 2018.03.05.)
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető!

4. INTÉZKEDÉS: TÉRSÉGI FIATALOK SZÁMÁRA SZERVEZETT,
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST ÉS HELYI IDENTITÁSTUDAT KIALAKULÁSÁT
IS SZOLGÁLÓ IFJÚSÁGI TÁBOROK MEGSZERVEZÉSE
Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:
•

Ifjúsági táborok megszervezése: Társadalmi együttélés javítása –
Közösségfejlesztés,
közösségi
(re)integráció,
közösségbe
vonás,
közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a
fogyatékkal élő személyekre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:
•

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
•

•

Eszközbeszerzés: A megszervezésre kerülő tábor programjainak
megvalósítása érdekében felmerült eszközbeszerzés. A foglalkozáshoz
szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök
beszerzése.
Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek

4. INTÉZKEDÉS: TÉRSÉGI FIATALOK SZÁMÁRA SZERVEZETT,
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST ÉS HELYI IDENTITÁSTUDAT KIALAKULÁSÁT
IS SZOLGÁLÓ IFJÚSÁGI TÁBOROK MEGSZERVEZÉSE

A projekt területi korlátozása:

Árpás,
Bakonygyirót,
Bakonypéterd,
Bakonyszentlászló, Bodonhely, Cakóháza, Csikvánd,
Écs,
Felpéc,
Fenyőfő,
Gyarmat,
Gyömöre,
Győrasszonyfa, Kisbabot, Kóny, Lázi, Markotabödöge,
Mérges,
Mórichida,
Nyalka,
Pannonhalma,
Pázmándfalu,
Ravazd,
Rábacsécsény,
Rábaszentmihály,
Rábaszentmiklós,
Rábcakapi,
Románd, Sikátor, Sobor, Szerecseny, Tarjánpuszta,
Táp,
Tápszentmiklós,
Tárnokréti,
Tét,
Veszprémvarsány

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

A pályázati felhívás módosítása
várható!

5. INTÉZKEDÉS: NATÚRPARKI KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ
PROGRAMOK SZERVEZÉSE A TERMÉSZETI ÉS
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK, VALAMINT A
TÁJÉRTÉKEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,
ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁRA

5. INTÉZKEDÉS: NATÚRPARKI KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK
SZERVEZÉSE A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI
HELYSZÍNEK, VALAMINT A TÁJÉRTÉKEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,
ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁRA

A rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg: 2.000.000 Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege:
maximum 2.000.000 Ft.

A támogatott helyi támogatási kérelmek
várható száma: 1-3db.
Intenzitás: 290/2014. Korm. rendelet illetve a
105/2015. Korm. rendelet szerinti
kedvezményezett
Járásbeli településen 85%, Intenzitás nem
besorolt településen 75%.

5. INTÉZKEDÉS: NATÚRPARKI KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK
SZERVEZÉSE A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI
HELYSZÍNEK, VALAMINT A TÁJÉRTÉKEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,
ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁRA

Támogatást igénylők köre: PKLE területén
működő Egyéb egyesület (529), aki
Natúrpark névhasználati címmel rendelkezik
A helyi támogatási kérelem benyújtására
2018.02.05. naptól van lehetőség.
A helyi támogatási kérelmek elbírálása
szakaszos.

Támogatás a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően megkezdett
projekthez nem igényelhető

5. INTÉZKEDÉS: NATÚRPARKI KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAMOK
SZERVEZÉSE A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI
HELYSZÍNEK, VALAMINT A TÁJÉRTÉKEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,
ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁRA

Támogatható tevékenységek:
• Választható önállóan támogatható tevékenységek

– Eszközbeszerzés:
A
natúrpark
működtetéséhez,
programok
megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés
– Kiadványok készítése: Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok
készítése a natúrpark tevékenységének és szakmai programjainak
népszerűsítésére
– Szemléletformáló rendezvények, események, képzések szervezése és
lebonyolítása

• Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenység
– Tájékoztatással,
teljesítése

nyilvánossággal

kapcsolatos

kötelezettségek

• Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
– Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI
KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE

A pályázati felhívás módosítása
várható!

JÓ TUDNI

Kérjük Önöket, hogy mindig a
hatályos pályázati felhívások és
mellékletek szerint készítsék el
támogatási kérelmeiket.

JÓ TUDNI

A helyi támogatási kérelmet kizárólag
elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett
ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes
mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési
támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül
lehet benyújtani.

JÓ TUDNI

A Turisztikai szolgáltatás-és
attrakció fejlesztése és a Működő
mikrovállalkozások fejlesztése a
Pannónia Kincse Leader
Egyesület területén című
pályázati felhívások és
mellékleteik 2017. december 21én módosultak!

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ESETÉN

a) engedélyköteles építési beruházás esetén:
• a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és
érvényes építési engedélyt vagy ennek
hiányában a hatóság közokirati formában
kiállított igazolását az építésügyi eljárás
megindításáról,
• és a támogatást igénylő nevére szóló - a
tervezői névjegyzékben szereplő tervező
ellenjegyzésével
ellátott
építési
tervdokumentáció, ami a tervezett építmény
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot,
alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és
részletrajzokat, azok méretarányos adatait,
műszaki leírást, valamint a beruházás előtti,
eredeti állapotot bemutató tervrajzokat.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ESETÉN

b) nem engedélyköteles építési tevékenység
esetén:
• a támogatást igénylő nevére szóló, az illetékes
építésügyi hatóság által kiadott eredeti
nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység
nem építési engedélyköteles
• és a támogatást igénylő nevére szóló - a
tervezői névjegyzékben szereplő tervező
ellenjegyzésével
ellátott
építési
tervdokumentáció, ami a tervezett építmény
jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot,
alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és
részletrajzokat, azok méretarányos adatait,
műszaki leírást, valamint a beruházás előtti,
eredeti állapotot bemutató tervrajzokat.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ESETÉN
Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő
költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó
elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint
történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján
jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az adott
építési
munkanem
tekintetében
az
ÉNGY
szerinti
referenciaárakkal számított összeget. Amennyiben az elszámolni
kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az építési
normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást
igénylőnek legalább három, azonos műszaki tartalommal
rendelkező részletes és tételes, egymástól és a támogatást
igénylőtől független kibocsátótól származó- árajánlatot kell a
támogatási kérelméhez csatolni. A támogatási kérelemben a
költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a pályázat
céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező
építési tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell
ellátni. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat
nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell
terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más
forgalmazótól nem szerezhető be.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ESETÉN

A fórumon elhangzottat információk
kizárólag tájékoztató jellegűek.

PÁLYÁZATOK MEGJELENÉSE

Keretfelhívás:
• www.palyazat.gov.hu

PKLE felhívásai:
• www.mvh.allamkincstar.gov.hu
• www.pkle.hu

További sikeres munkát kívánunk
Önöknek!

Horváth Gyula elnök
és Németh Tamás munkaszervezet vezető

KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!
NÉMETH TAMÁS
MUNKASZERVEZET
VEZETŐ

