
ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET 

FÓRUMUNKON!

NÉMETH TAMÁS

MUNKASZERVEZET VEZETŐ



1. Rövid tájékoztatás a PKLE-ről

2. HFS és intézkedések 

3. Civil Információs Centrum 
tájékoztatása

NAPIREND



FŐBB VÁLTOZÁSOK AZ EGYESÜLET ÉLETBEN

• az egyesület új elnökséget választott 2011.

márciusában, az egyesület új elnöke

Horváth Gyula, Győrszemere Községi

Önkormányzat polgármestere

• a munkaszervezet irányítását Csányi Péter

veszi át

• örökös gond az MVH késedelmes utalása,

az utófinanszírozás nehézségei



FŐBB VÁLTOZÁSOK AZ EGYESÜLET ÉLETBEN

• a Pannónia Kincse Leader Egyesület
munkaszervezetének irányítását 2014-től
Németh Tamás veszi át

• a Pannónia Kincse Leader Egyesület
fennálló tartozása 2014. év végén
megközelítőleg 34.000.000 Ft

• a Pannónia Kincse Leader Egyesület
munkaszervezetének létszáma 2016-tól már
csak 2,75 fő



FŐBB VÁLTOZÁSOK AZ EGYESÜLET ÉLETBEN

• a Pannónia Kincse Leader Egyesület 2014-től

jelentős költségcsökkentéseket hajt végre

(irodabérlet, telefon, könyvelési díj stb.)

• 2016-tól az egyesület elnöksége 11 tagúra

bővül, megújul a Felügyelő bizottság, aki aktív

részese a PKLE aktív tevékenységének

• Pannónia Kincse Leader Egyesület

tevékenysége 2015-től merőben megújul:

főként pályázatírási és projektmenedzseri

feladatokat végez



ELÉRT EREDMÉNYEK 2017-IG

Vidékfejlesztési Program egyes pályázati felhívásainak 

szakmai segítése, koordinálása

– 2015. Egyedi szennyvízkezelés (PEMCS részvétel)

• Országos fórum Győrben

– 2016: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése (PEMCS
részvétel)

• Országos fórum Csikvándon

– 2017: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
(PEMCS részvétel)



MINTACÍM SZERKESZTÉSELEADER FORRÁSOK 2007-2013 KÖZÖTT

Önkormányzat
318 262 595

Ft
26%

Civil; 
279 385 708 Ft 

23%Egyház; 78 674 374 Ft 
6%

Vállalkozás
547 693 844

Ft 45%

EMVA IV. TENGELY FORRÁSELOSZLÁS 
KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖZÖTT



2. HELYI FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIA ÉS INTÉZKEDÉSEK 

2017-ben megjelenő 

LEADER pályázatok 



Megkötött együttműködési 
megállapodás 

2017. május 17-én. 

Minden leader pályázati felhívás 
megjelenik 2017. DECEMBER 

31-ig.

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA



4.500.0000.000 FT (2008-2013)

624.751.022 FT (2014-2020)



Fő cél(ok)
A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósulásával 2020-ra a térség 

fejlődése számottevő lesz gazdasági, turisztikai és társadalmi 

szempontból. Megvalósul az összefogás az akciócsoport 

határain kívül és belül, a civil szervezetek, önkormányzatok, 

vállalkozások között, ezáltal képesek lesznek komplexebb 

projekteket generálni. A népi mesterségek megőrzésével, 

felelevenítésével, helyi jellegzetességek fejlesztésével több 

munkahely létesül, valamint a turizmusban, szolgáltató- és 

feldolgozóiparban a támogatások eredményeként növekvő 

kínálat, gazdaságilag stabilabb térséget fog eredményezni. A 

térségi fejlődés nagyobb ösztönző erőt fog jelenteni a 

vállalkozásoknak a munkahely teremtés és megőrzés 

szempontjából, így erősödik a vásárlói piac keresleti oldala is. A 

közösségi kezdeményezések és a helyi identitástudat 

fejlesztésének hatásaiként a társadalmi kohézió erősödik, a 

térség hagyományai elmélyülnek, valamint a települések 

megtartó ereje növekszik. A turisztikai és marketing 

szempontok előtérbe helyezésével a Helyi Akciócsoport 

látogatottsága és ismertsége is emelkedik.



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



Specifikus célok

1. A térség idegenforgalmi potenciáljának 

erősítése, helyi igényekre alapuló turisztikai 

attrakció és szolgáltatás fejlesztése és bővítése

2. Versenyképes mikrovállalkozások 

környezettudatos fejlesztése a vidéki térségekben

3. Vonzóbb vidéki települési környezet és 

szolgáltatások



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

A HFS INTÉZKEDÉSEI



Az intézkedések nem kerültek 

véglegesítésre az IH részéről, kérem ennek 

figyelembe vételét!

Az intézkedések jelenleg „ideiglenes” 

állapotban vannak. 

A HFS INTÉZKEDÉSEI



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%, Intenzitás nem besorolt 

településen 50%

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)

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2017.12.20 naptól 
2018.04.02. napig van lehetőség. 

A helyi támogatási kérelmek elbírálása szakaszos (első szakasz 
zárása: 2018.01.31.)

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 tevékenységhez
kötődő új eszközök, gépek beszerzése

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

• Út, járda, parkoló kialakítása

• Vagyonvédelmet célzó beruházás

• Parkosítás, zöldterület fejlesztése,kialakítása

• Akadálymentesítés

• Ingatlan vásárlása

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása

• Információs technológia fejlesztés

• Online megjelenés

• Tájékoztató, információs anyagok készítése

• Szociális infrastruktúra fejlesztése

• Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei

• Látvány- és használati térelemek elhelyezése

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ  

TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS 

A PKLE TERÜLETÉN



Nem támogatható tevékenységek:

• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX. 29.) Korm. rendelet 28. § d) pontjában meghatározott

• melegkonyhás vendéglátóhely

• motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármú vagy motorral
hajtott sporteszköz és vitorlás hajó beszerzése,

• élőállat vásárlása,

• új szálláshely kialakítása, meglévő szálláshely férőhelybővítése,

• rendezvények tartása, szervezése,

• a támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen
értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység

• így különösen terepmotorozás, quadozás,

• élelmiszeripari gépek beszerzése,

• konferenciaturizmushoz kapcsolódó fejlesztés,

• lóversenypálya, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezésére
alkalmas létesítmények vagy hozzájuk kapcsolódó létesítmények

• létrehozáshoz, fejlesztéséhez,

• lőfegyver beszerzése

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ  

TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS 

A PKLE TERÜLETÉN



Egyéb elvárások:
• A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez

kapcsolódó információkat, a pályázó nevét, elérhetőségeit, a
fejlesztés hatására előállított termék, szolgáltatás nevét,
elérhetőségét legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig
a Pannónia Kincse Leader Egyesület részére az Egyesület által
vezetett adatbázishoz elektronikus úton megküldi, ezáltal a
vállalkozói hálózathoz, adatbázishoz kapcsolódik. Továbbá a
pályázó kötelezettséget vállal arra,hogy a fenntartási időszak
végéig a vállalkozói hálózatban fenntartja a tagságát.

• 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 7. pontjában, a foglalkoztatottak számának
bővítésére tett vállalását. A bázislétszámot a benyújtást megelőző
naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti
átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH)Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz címu
kiadványa tartalmazza.

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ  

TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS 

A PKLE TERÜLETÉN



Csatolandó mellékletek listája:
• Átláthatósági nyilatkozat

• Építési beruházás esetén fejlesztés helyszínén készített, legalább
5 db fényképet tartalmazó fotódokumentáció

• A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei
közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását
igazoló dokumentum (amennyiben releváns)

• Annak igazolására, hogy az támogatást igénylő teljes lezárt üzleti
évből származó árbevételének kevesebb, mint 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik:
– gazdasági társaság esetén független könyvvizsgáló által kiállított

igazolás,

– egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói által kiállított
igazolás, vagy

– amennyiben a kedvezményezett a számviteli nyilvántartásaiban a
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó
bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhetően

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ  

TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS 

A PKLE TERÜLETÉN



Csatolandó mellékletek listája:
• A támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évekről

szóló igazolás

• Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett
önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a
fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát,
amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel
érintett ingatlan helyrajzi számát

• Bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi
személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,
nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011.
évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást

• A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével
kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését
bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem
régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ  

TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS 

A PKLE TERÜLETÉN



Csatolandó mellékletek listája:
• Eszközbeszerzést tartalmazó felhívás esetén: Minden költségtétel

alátámasztására 3 db, érvényes egymástól független
árajánlatadók által kiállított árajánlat csatolása szükséges,
műszaki leírással

• ÉNGY-ben nem szereplő kiadási tételek esetében három darab
árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását

• Az illetékes önkormányzat támogató nyilatkozatával, mely igazolja,
hogy a pályázó projektje az önkormányzat turisztikai
fejlesztéseivel összhangban áll. Ezen nyilatkozat minimálisan
tartalmazza a támogatást igénylő nevét, projekt címét, támogatás
összegét.

• A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési
szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat,
dokumentumokat valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges
- az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott
dokumentumokat

• Nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét
igazoló 30 napnál nem régebbi cégbírósági kivonatot

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ  

TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS 

A PKLE TERÜLETÉN



Csatolandó mellékletek listája:

• A település rendezési tervéhez, a járási, megyei
stratégiai dokumentumhoz való illeszkedést igazoló
dokumentum/ nyilatkozat.

• Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a
szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő

• Üzleti terv

• Vadászatra való jogosultság igazolása a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény 6. §-a szerint, amennyiben
vadászturizmus fejlesztése történik

• Építési engedély benyújtása/igazolás nem építési
engedélyköteles tevékenységről

• Építési tervdokumentáció

1. INTÉZKEDÉS: SZÁLLÁSHELYHEZ NEM KÖTŐDŐ  

TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS ATTRAKCIÓ FEJLESZTÉS 

A PKLE TERÜLETÉN



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 
Részvénytársaság (114), Közkereseti társaság (116), 

Betéti társaság (117), Egyéni cég (228), Egyéni 
vállalkozó (231), Korlátolt felelősségű társaság (113)

A helyi támogatási kérelem benyújtására 
2017.12.20 naptól 2018.03.31. napig van lehetőség. 

A helyi támogatási kérelmek elbírálása szakaszos 
(első szakasz zárása: 2018.01.31.)

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

• Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek

• Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen
összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó út, járda, parkoló
kialakítása

• 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

• Akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen)

• A megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek
javítását célzó beruházás, átalakítás, eszközbeszerzés, információs
technológiafejlesztés

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK

FEJLESZTÉSE  A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 

TERÜLETÉN



Nem elszámolható költségek köre

• működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök; levonható ÁFA;

• ingatlan bérleti díja;

• műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;

• azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem
benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében,
továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely
telephelyen már használatban voltak;

• motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, továbbá erőgép
beszerzéséhez kapcsolódó költségek;

• készletek beszerzése;

• informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;

• webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain név karbantartási díja,
honlap üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének
díja;

• a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely
költség;

• a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a
támogatási kérelem benyújtás előtt 2014. január 1-nél nem régebben

• felmerült, az 5.5. pont b). pontjában felsorolt általános költségek.

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.

• A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti
átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Útmutató a munkaügy-statisztikai
adatszolgáltatáshoz című kiadványa tartalmazza.

• A létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek be nem tartása speciális
jogkövetkezményeket von maga után, melyek a felhívás 4. mellékletében
találhatók.

• A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt
megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK

FEJLESZTÉSE  A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 

TERÜLETÉN



Egyéb elvárások:

• A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztést a
Pannónia Kincse Leader Egyesület tervezési területén
működő oktatási tanintézménnyel kötött együttműködés
keretében valósítja meg.

• A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez
kapcsolódó információkat, a pályázó nevét, elérhetőségeit,
a fejlesztés hatására előállított termék, szolgáltatás nevét,
elérhetőségét legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig a Pannónia Kincse Leader Egyesület részére
az Egyesület által vezetett adatbázishoz elektronikus úton
megküldi, ezáltal a vállalkozói hálózathoz, adatbázishoz
kapcsolódik.

• Továbbá a pályázó kötelezettséget vállal arra,hogy a
fenntartási időszak végéig a vállalkozói hálózatban
fenntartja a tagságát.

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK

FEJLESZTÉSE  A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 

TERÜLETÉN



Csatolandó mellékletek listája:
• Átláthatósági nyilatkozat

• Annak igazolására, hogy az támogatást igénylő teljes lezárt üzleti
évből származó árbevételének kevesebb, mint 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik:
– gazdasági társaság esetén független könyvvizsgáló által kiállított

igazolás,

– egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói által kiállított
igazolás,

– amennyiben a kedvezményezett a számviteli nyilvántartásaiban a
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó
bevételeit minden kétséget kizáróan és ellenőrizhetően

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt
üzleti évéről szóló igazolást

• A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei
közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását
igazoló dokumentum (amennyiben releváns)

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK

FEJLESZTÉSE  A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 

TERÜLETÉN



Csatolandó mellékletek listája:
• Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési

szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat,
dokumentumokat valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges
- az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott –
dokumentumokat

• Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé
benyújtott igénybejelentő

• Üzleti terv

• Oktatási tanintézménnyel kötött együttműködési megállapodás

• Munkaszerződés tervezet

• Építési beruházás esetén, legalább 5 db dátummal ellátott, a
meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció

• Építési engedély benyújtása/igazolás nem építési engedélyköteles
tevékenységről

• Építési tervdokumentáció

2. INTÉZKEDÉS: MŰKÖDŐ MIKROVÁLLALKOZÁSOK

FEJLESZTÉSE  A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 

TERÜLETÉN



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 2017.12.20 
naptól 2018.04.30. napig van lehetőség. 

A helyi támogatási kérelmek elbírálása szakaszos (első 
szakasz zárása: 2018.02.28.)

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

• 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

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 nem támogatható tevékenységek

• 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)

• Ingatlan vásárlása

• A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű
infrastrukturális fejlesztések

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI 

KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE 



Nem elszámolható költségek köre: 

• a projekt keretében működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök; 
levonható ÁFA;

• műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;

• azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem 
benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, 
továbbá

• tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely 
telephelyen már használatban voltak;

• motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű;

• erőgép beszerzéséhez kapcsolódó költségek;

• készletek beszerzése;

• informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége;

• a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely 
költség;

• a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, kivéve a 
támogatási kérelem benyújtás előtt 2014. január 1-nél nem régebben 
felmerült, az 5.5. pont b). pontjában felsorolt általános költségek.

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI 

KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE 



Egyéb elvárások:

• A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy
a beszerzésre kerülő rendezvényeszközöket
térítésmenetesen a településen működő
önkormányzat, illetve egyéb szervezetek is igénybe
vehetik a céljaikat szolgáló rendezvények
megtartásához.

• 2017. június 1. előtt megalapított non-profit
szervezet jogosult a támogatásra.

• 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 



Csatolandó mellékletek listája:
• A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei

közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását
igazoló dokumentum

• A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési
szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat,
dokumentumokat valamint a Fenntartási és üzemeltetési terv
értékeléséhez szükséges - a fenntartási és üzemeltetési terv
kitöltési útmutatójában meghatározott dokumentumokat

• Non-profit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét
igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat

• Fenntartási és működtetési terv

• Közcélú feladatokat ellátó, sport- és atlétikai pálya kialakítására,
fejlesztésére, a kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek
kialakítására, felújítására irányuló fejlesztés esetében mellékelni
kell a helyszínrajzba illesztett sportpálya elrendezési tervét és
műszaki leírását.

• Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé
benyújtott igénybejelentő

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI 

KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE 



Csatolandó mellékletek listája:

• A 3.1.1 fejezet 4.4 pontja szerinti alapterület arányosítás
alátámasztására részletes, a benyújtott tervrajzokkal
összeegyeztethető - a műszaki ellenőr által ellenjegyzett – számítást

• Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett
önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a
fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának kivonatát, amely
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett
ingatlan helyrajzi számát

• Bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi
személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,
nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást.

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI 

KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE 



Csatolandó mellékletek listája:

• A település rendezési tervéhez, a járási, megyei stratégiai
dokumentumhoz való kapcsolódást igazoló dokumentum
vagy nyilatkozat.

• Tradícionális eszköz beszerzése esetében 1 db
árajánlatot, amely árajánlat egyúttal igazolja, hogy az
eszköz hordozza a megismertetni kívánt időszakban
használt eszköz formai és funkcionális jellemzőit, és az
árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról,
hogy az árajánlat alapján beszerzett tradicionális eszköz
kereskedelmi forgalomban nem kapható.

• Építési beruházás esetén, legalább 5 db dátummal ellátott,
a meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció

• Építési engedély benyújtása/igazolás nem építési
engedélyköteles tevékenységről

• Építési tervdokumentáció

3. INTÉZKEDÉS: VONZÓBB VIDÉKI TELEPÜLÉSI 

KÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE 



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 2017.12.20 
naptól 2018.12.31.. napig van lehetőség. 

A helyi támogatási kérelmek elbírálása szakaszos (első 
szakasz zárása: 2018.02.20.)

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető
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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
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Egyéb elvárások:

• Az eszközbeszerzés és/vagy infrastrukturális fejlesztés összegével
csökkentett, egy résztvevőre jutó táborozási költség maximum 15.000 Ft/ fő
lehet.

• Az intézkedés keretében olyan táborok megszervezése támogatható, ahol a
résztvevők életkora nem haladja meg a 14 évet.

• A pályázathoz szükséges csatolni a tábor programtervét.

• Olyan tábor megszervezése támogatható, ahol 12 fő résztvevőnként 1 fő
felügyelő biztosított.

• Olyan tábor megszervezése támogatható, amely legalább 5 napos (pl.:
hétfőtőtől- péntekig tartó)

• Eseménnyel (tábor) szembeni elvárások: a támogatást igénylő által
szervezett, önálló, a közösség tagjainak bevonásával, meghatározott

• alkalomból vagy célból (társadalmi, közösségfejlesztő, stb.), meghatározott
helyen, meghatározott időpontban, alkalmi összejövetel.
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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
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Csatolandó mellékletek listája:

• Szakmai terv

• A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat

alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat valamint az

üzleti terv értékeléséhez szükséges a szakmai terv kitöltési

útmutatójában meghatározott dokumentumokat

• Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a beépítésre

kerülő gépekre vonatkozólag 3 db árajánlatot, vagy nyilatkozatot

• a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei közgyűlések

által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását igazoló

dokumentum (amennyiben releváns)
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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%.
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Támogatást igénylők köre: PKLE területén 
működő Egyéb egyesület (529), aki Natúrpark 

névhasználati címmel rendelkezik

A helyi támogatási kérelem benyújtására 
2017.12.20 naptól 2018.03.31. napig van 

lehetőség. 

A helyi támogatási kérelmek elbírálása 
szakaszos (első szakasz zárása: 2018.01.31.)

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően megkezdett projekthez nem 

igényelhető
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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, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek

teljesítése

• Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
– Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
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Csatolandó mellékletek listája:
• Szakmai terv

• A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési
szempontokat alátámasztó igazolásokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat valamint a Szakmai
terv értékeléséhez szükséges - a Szakmai terv kitöltési
útmutatójában

• Nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba
vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat

• Natúrpark névhasználati címet igazoló oklevél

• A natúrpark tagönkormányzatainak támogató
nyilatkozata

• Átláthatósági nyilatkozat
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Keretfelhívás:

• www.palyazat.gov.hu

PKLE felhívásai:

• www.mvh.allamkincstar.gov.hu

• www.pkle.hu

PÁLYÁZATOK MEGJELENÉSE

http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
http://www.pkle.hu/


A fórumon elhangzottak tájékozató 

jellegűek!



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

NÉMETH TAMÁS 

MUNKASZERVEZET 

VEZETŐ


