
 

 

 

 

EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK 

ÖSZTÖNZÉSE 

 A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. július 1. 
 

 A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. augusztus 1. 
 

 Kedvezményezettek köre:  
 
Támogatás igénybevételére jogosult a 

 természetes személy, 

 mikro-, kis- vagy középvállalkozás, 

 települési önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában 
meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, 

 nonprofit szervezet, és 

 Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 42. § (2) 
bekezdése alapján kiegészítő támogatásra jogosult egyházi jogi személy. 

 
 Rendelkezésre álló keretösszeg:  

A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 4 milliárd forint. 
  

 A támogatás összege: 
a) hátrányos helyzetű területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható 
kiadás 65%-a, de legfeljebb 35.000.000 Ft; 
b) egyéb területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-
a, de legfeljebb 35.000.000 Ft. 
c) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének 
ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 
forint. 

 
 Elszámolható költségek:  

 
A támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe 

 

 1. célterület :falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már 
működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez  
 

 2. célterület: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról 
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely 



 

 

 

és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek 
bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik 
fejlesztéséhez  

 3. célterület: a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti 
gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez  
 

 szálláshelyhez nem kötődő fejlesztés: 
o agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, 
o lovas turisztikai szolgáltatáshoz, 
o vadászturizmushoz, 
o erdei turizmushoz, 
o horgászturizmushoz, 
o vízi turizmushoz, 
o borturizmushoz 
o kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez 

 
Az e rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül 

 Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építés, a fejlesztési tevékenységhez 
kapcsolódó építési munka, 

 2. mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló 
berendezési tárgyak, eszközök, 

 horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén 
fa telepítése, 

 a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja, 

 Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás, 

 Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás az 
ügyfél támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértéke. 

 
 Maximális finanszírozási arány %-ban:  

 
Jelen pályázati kiíráson, amennyiben a fejlesztéssel érintett település nem hátrányos 
helyzetű abban az esetben 60%-os a támogatási intenzitás. 
Amennyiben a fejlesztéssel érintett település hátrányos helyzetű abban az esetében 65%-
os a támogatási intenzitás. 
Amennyiben nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének 
ellátásához köthető, abban az esetben a támogatási intenzitás 100% 
 

 Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelező figyelembe venni:  
 

 A támogatás igénybevételének feltétele, hogy - a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában - a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz tartozó telek alapterületének 



 

 

 

nagysága új falusi szálláshely, egyéb szálláshely és telepített sátortábor kialakítása 

esetén legalább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén 

legalább 2000 m2 legyen. 

 elutasítást von maga után amennyiben a megítélhető támogatási összeg nem éri el 
az 1 000 000 forintot, 

 valamint az e rendelet 1. melléklete szerint meghatározott értékelési rendszerben 
elérhető maximum pontszám legalább 50%-át nem éri el. 

 A támogatási kérelemhez mellékelni kell 
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi 
tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5.000.000 forintot nem haladja 
meg; 
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak megfelelően, 
amennyiben az ügyfél természetes személy vagy mikrovállalkozás, pénzügyi és 
üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5.000.000 forintot 
meghaladja; 
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