Tájékoztató pályázati lehetőségről mikrovállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára – VértesGerecse Közösség
Tisztelt Vállalkozók, szolgáltatók!
A Vértes-Gerecse Közösség egyesületen keresztül elérhető fejlesztési forrásokra szeretném felhívni
figyelmüket. Nem pályázatírók vagyunk, hanem a Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete, és
célunk, hogy minél szélesebb körben értesüljenek a fejlesztési lehetőségekről, segítsük a projektek
kidolgozását, megvalósítását.

A) Mikrovállalkozások számára
turisztikai tevékenységek)

támogatható

tevékenységek

(nem

1, Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevékenységek kialakításának és fejlesztésének támogatása: új
épület, építmény építésére, meglévő épület, építmény, épületrész felújítására, bővítési munkálataira,
telephelyfejlesztésre, eszközök beszerzésére kérhető támogatás.
2, Kisüzemi, közösségi, háztáji gazdálkodás támogatása: természet-közeli, kisüzemi, közösségi háztáji
gazdálkodás kialakítása, együttműködéseken alapuló kertek létesítése, ültetvénytelepítés, állattartás
infrastruktúrájának kialakítása, kiskerti eszközök/gépek beszerzése. A kisléptékű feldolgozás, piacra
vitel érdekében új épület építése, meglévő épület, épületrész felújítása, bővítése, kisléptékű
infrastruktúra fejlesztés, eszközök/gépek beszerzése.
Kérhető támogatás összege: minimum 300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 60%
Beadási határidő: 2019. szeptember 15.

B) Turisztikai tevékenységek támogatása:
1) Turisztikai szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének támogatása a natúrparkokban, a termékutak és zarándokutak mentén.
A szolgáltatói tevékenységek kialakítása és fejlesztése érdekében:
- meglévő ingatlanon kisléptékű infrastruktúra fejlesztés,
- új épület, építmény kialakítása
- épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai,
- eszközök beszerzése támogatható
2) Közösségi célú szállások, táboroztatásra alkalmas ingatlanok és már működő falusi szálláshelyek
fejlesztésének támogatása.
A szálláshely fejlesztése érdekében:
- meglévő ingatlanon kisléptékű infrastruktúra fejlesztés (kerítés, megújuló energiahasznosító
rendszerek, biztonságtechnikai fejlesztések, parkoló kialakítása)
- új épület kialakítása, épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési munkálatai, eszközök
beszerzése támogatható.
Falusi turizmushoz kötődő szálláshely fejlesztése esetében elvárás, hogy ez legalább 3 éve bejelentett
tevékenység legyen.
Kérhető támogatás összege: minimum 300 000,- Ft maximum 5 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 60%
Beadási határidő: 2019. szeptember 15.
Támogatási kérelem benyújtására jogosult:
- a 2004. évi XXXIV. törvény alapján természetes személy, vagy mikrovállalkozásnak minősül,
- vállalkozás esetén székhelye/telephelye/fióktelepe legalább 2018. november 15.-től támogatásra
jogosult településen van,
- magánszemély esetén lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2018. november 15.től támogatásra jogosult településen van.
Amennyiben a témakörök iránt érdeklődik, kérem, keresse Schamberger Dórát a 06 70/431-49-21
telefonszámon.

