Célterület jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
UMVP intézkedés azonosító: Versenyképesség
Célterület megnevezése: Turisztikai szolgáltatások, fejlesztések támogatása
Keretösszeg (HUF): 106 000 000
Minimális támogatási összeg (HUF): 200 000
Maximális támogatási összeg (HUF): 7 000 000
Célterület komplex?: nem
Célterület kisértékű?: nem
Intenzitások
Kérelmező típusa
Egyéni vállalkozó
Egyházi jogi személy
Magánszemély
Mikro-kis-közép vállalkozás
Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Őstermelő

Intenzitások - Nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Fogalom magyarázat
Lovas, kerékpáros termékút: a turisták közlekedését lovon, kerékpáron előre megtervezett, kijelölt
útszakaszon vezeti végig térkép segítségével, amely több látnivalót és szolgáltatást is összekapcsol.
Borút: a térség borvidékein borospincék mentén kialakított, több termék kínálatára alapozott útvonal,
amely a települések és szomszédos települések szolgáltatóit termékláncban összekapcsolja.
173/2003.(X.28.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében leírt követelményeknek megfelelő nomád tábor,
telepített sátortábor és matracszállás.
Támogatás vehető igénybe
Innovatív, a helyi adottságokra épülő, a natúrpark szellemiségének megfelelő, tartalmas és
színvonalas időtöltést biztosító turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kialakítása. Támogatás vehető
igénybe komplex szolgáltatás-fejlesztésekre, valamint a gyalogos-, lovas-, kerékpáros és borutak
mentén megvalósuló beruházásokra. Támogatás vehető igénybe több szolgáltató és/vagy a
szolgáltatást igénybevevő szervezet partnerségén alapuló fejlesztésekre, melyekben vállalják, hogy a
fejlesztés keretében bemutatják partnerszervezeteik, valamint a térség természeti, épített és kultúrális
értékeit. - Borturizmust érintő technológiai fejlesztésekre, bemutatására, vendéglátás feltételeinek
megteremtésére, fejlesztésére. - Lovas útvonalak mentén pihenőhelyek és kegészítő szolgáltatások,
valamint a lótartáshoz szükséges fejlesztések megvalósítására (kivéve istálló építés, felújítás). Kerékpáros turisztikában megállók, pihenőhelyek, kerékpártárolók építésére.
- Szálláshelyek
esetében az alábbi típusú szálláshelyek kialakítása és fejlesztése támogatható: nomád táborhely,
telepített sátortábor, matracszállás.
Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek:
Csak partnerségben megvalósuló fejlesztések támogathatók. Legalább egy másik szférához tartozó
partnerrel működjön együtt a pályázó a megvalósításban.
Jogkövetkezmények:
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Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Együttműködési
megállapodások.
Számszerűsíthető eredmények:
Legalább 6 településen fejlesztik a kiegészítő turisztikai szolgáltatásokat.
Település adatok: minden település
Elszámolható kiadások
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb
berendezések kiépítése
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és
egyéb berendezések kiépítése
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések
kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából)
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cc) ISOTS 16949
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó
minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
bevezetése és tanúsítása
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó
menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek
megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások
teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és
tanúsíttatása
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és
tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése
és tanúsíttatása
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és
tanúsíttatása
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
ga) hirdetések költségei
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei
ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése)
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új
építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint
épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás

b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának
bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan
kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások
g) marketing kiadások:
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek)
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei)
gg) weboldal elkészítésének költségei.
Speciális elszámolható kiadás megnevezése
zolgáltató vagy alkalmazottja részére a tevékenységhez kapcsolódó képzés támogatása

Célterület pontozási szempontok

HPME pontozási szempont
A pályázó szakmai háttere
A fejlesztés hatása a
munkahelyteremtésre
Kapcsolt
szolgáltatók/szolgáltatások
A pályázat komplexitása
A fejlesztés helyszíne
A beruházás
akadálymentesítésére is sor
kerül

HPME pontozási szempont
maximum pontszám

Értékelés/ellenőrzés módja
projekt-leíró dokumentum, igazolás a
10 szolgáltatás végzéséről
30 pályázat
20 együttműködési megállapodás
20 projekt-leíró dokumentum
10 igazolás a szakmai szervezetektől

10 tervdokumentáció és műszaki leírás
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A pályázat komplexitása

Részpontszám megnevezése
Az ügyfél a pályázat benyújtásakor már legalább 5 éve
foglalkozik turisztikai szolgáltatással.
Az ügyfél a pályázat benyújtásakor már 2-4 éve foglalkozik
turisztikai szolgáltatással.
Az ügyfél még nem végzett turisztikai szolgáltatást, vagy 2
évnél kevesebb ideje végez turisztikai szolgáltatást.
2 vagy több új munkahelyet hoz létre vagy tart meg (beleértve
az önfoglalkoztatást is)
1 új munkahelyet hoz létre vagy legalább 1 munkahelyet
megőriz (beleértve az önfoglalkoztatást is).
Nem hoz létre/nem őriz meg munkahelyet.
Legalább 3 szervezettel köt együttműködési megállapodást a
támogatott tevékenység fenntarthatóságának érdekében.
Legalább 2 szervezettel köt együttműködési megállapodást a
támogatott tevékenység fenntarthatóságának érdekében.
Csak 1 szervezettel köt együttműködési megállapodást vagy
nem rendelekzik ilyennel.
A támogatott fejlesztés hatására 3 vagy több település és vagy
turisztikai szolgáltatás érintett.
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A pályázat komplexitása
A pályázat komplexitása
A fejlesztés helyszíne
A fejlesztés helyszíne
A beruházás
akadálymentesítésére is
sor kerül
A beruházás
akadálymentesítésére is
sor kerül

A támogatott fejlesztés hatására legalább 2 település és vagy
turisztikai szolgáltatás érintett.
A támogatott fejlesztés hatására csak 1 település és vagy
turisztikai szolgáltatás érintett.
A fejlesztés kettő termékút mellett valósul meg.
A fejlesztés csak egy termékút mellett valósul meg.
A beruházás legalább részleges akadálymentesítést tartalmaz
vagy a pályázat benyújtásakor már részlegesen
akadálymentesített.

A beruházás nem tartalmaz akadálymentesítést.
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