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EMVA III. tengely 4. körös pályázati idôszak nyertesei térségünkben
Mikrovállalkozás és turisztika jogcímen az érvényes pályázatok költségigénye meghaladta forrásainkat, azonban az IH-tól igényelt forráskiegészítés lehetôvé tette, hogy mindenkinek támogató illetve részben támogató
határozatot küldhessünk ki 2012. december végén. Nyerteseink:
Pályázó neve

Projekt címe

Helyszín

Jóváhagyott
támogatás
összege (Ft)

Fityeházi iroda felújítása
Vállalkozásfejlesztés Benczes József
egyéni vállalkozónál
Technológiai fejlesztés a BURUSÁN Építőipari Kft-nél
Borászati eszközök üzletének kialakítása
a Kanizsa Gastro-Drink Kft. székhelyén
Technológiai fejlesztés a Kassa Kft.-nél

Fityeház
Belezna

21.561.404
6.913.088

Szepetnek
Újudvar

16.230.000
10.863.281

Újudvar

4.983.487

Szolgáltatásbővítést eredményező épületfejlesztés és
eszközbeszerzés Nógli József vállalkozónál
Technológiai fejlesztés Proﬁller Bt.-nél
Telephely fejlesztés Pat községben
Szabadics Építő Kft. zalakomári telephelyének
fejlesztése
Szerviz és raktárbázis irodahelység és szolgáltatás
bővítése
Új üzletág fejlesztése a Teach-in Bt-ben

Zalasárszeg

4.824.840

"Pihenjen a tóparton" - apartmanok építése
Alsórajkon
Falusi szálláshely és szolgáltatóhely fejlesztés
Szepetneken
Holnapocska Tábor építése
Vendégház kialakítása Újudvaron
Borturisztikai szolgáltató épület
Vendégház és szabadtéri kiállító tér kialakítása
"Pásztorháza" Fogadóház építése Zalamerenyén
Vendégház kialakítása Nagyrécsén
Bor- és agroturisztikai szolgáltatások feltételeinek
megteremtése Rigyácon

Alsórajk

24.999.587

Szepetnek

19.692.107

Zalaszabar
Újudvar
Zalaszabar
Zalaszabar
Zalamerenye
Nagyrécse
Rigyác

24.975.053
11.867.513
20.075.022
8.846.372
21.180.773
19.481.076
22.229.762

Mikrovállalkozás jogcímen
Beato Bt.
Benczes József
Burusán Építőipari Kft.
Kanizsa Gastro-Drink Kft.
Kassa Termelő, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Nógli József
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Proﬁller Gumiszerelő és Kereskedelmi Bt.
Somogy Építőipar Kft.
Szabadics-Építő Építőipari
és Ingatlanforgalmi Kft.
Szabar és Vidéke Gazdaságépítő Kft.
Teach-in Vidékfejlesztési
és Humánszervezési Bt.

Újudvar
Pat
Zalakomár

1.726.062
21.130.153
9.018.294

Zalaszabar

20.686.946

Gelse

1.754.333

Turisztika jogcímen
Balanor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Grasal Kft.
Holnapocska Tábor Kft.
Kanizsa Gastro-Drink Kft.
Kis-Balaton Kincsei Kft.
Sarbu-Simonyi Borbála
Tarvízió Kft.
Tóth Tibor Lajos
Trojkó Józsefné

Falumegújítás és vidéki örökség támogatási kérelmek ügyintézésének állása
Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre valamint a vidéki örökség
megôrzéséhez igénybe vehetô támogatások harmadik körének benyújtása 2012. november 30-áig megtörtént.
Tájékoztató fórumainkon és a munkaszervezetet kérdéseikkel megkeresô ügyfeleknek, pályázatíróknak felhívtuk a ﬁgyelmet a rendeletek által elôírt nem hiánypótolható dokumentumokra. A gondos elôkészítés ellenére
a falufejlesztés jogcímre beadott 30 kérelembôl 17, a vidéki örökség jogcímre beadott 9 kérelembôl 7 felelt
meg a tartalmi és formai követelményeknek. A nem hiánypótolható dokumentumok vagy jogszabályi elôírásoknak nem megfelelés miatt alapjogon történt elutasítások közül többet megfellebbeztek, melyek állásáról
nem tudunk felvilágosítást adni, mivel ezen ügyeket Budapesten kezelik.
Az érvényes kérelmek támogatási igénye még így is meghaladja forrásainkat. A befogadó nyilatkozatok
kiküldésére március végén kerül sor. A támogató, részben támogató és forráshiány miatt elutasító határozatok
kiküldése május végéig várható.

Egyesületünk 2012. december 15-én határozott a
2013-as tagdíjak mértékérôl, melyek az elôzô évhez
képest változatlanok:
Települési önkormányzat:
20.000 Ft
Kisebbségi önkormányzat:
5.000 Ft
Gazdasági szervezet:
10.000 Ft
Civil szervezet, magánszemély, egyéni vállalkozó:
2.000 Ft
Beﬁzetési határidô: 2013. március 31.

A Surd TSZ Sportegyesület fejlesztése 2. körös
Leader forrásból valósult meg Surdon 2012-ben. A
Zichy parkban lévô egykori mázsaház épület sportszertárrá, -raktárrá és -öltözôvé való hasznosítását
annak központi helye és a sportpályához közeli elhelyezkedése is indokolta. A tervezett funkciók teljes körû befogadása érdekében az épület összterülete 32,42 m2-rel bôvült, így új tetôszerkezet és
új nyílászárók épültek. Két elkülönített öltözô, mosdó és zuhanyzó, valamint egy raktár és szertár helyiség került kialakításra. A fejlesztés hatására javult a
településkép, az egyesület sportrendezvényeihez
biztosítani tudja az infrastruktúrát, több együttmûködési megállapodás megkötésével nem csak a
vendég csapatok számára, de a település lakói
számára is növelték a sportolási kedvet.
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Sportélet infrastrukturális
fejlesztése Surdon
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Tájékoztatjuk, hogy a tagdíj beﬁzetése történhet
személyesen az ügyfélszolgálati irodán vagy banki
átutalással a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
74500358-11034641 sz. számlára.
Utalás esetén kérjük a beﬁzetô pontos adatainak
(név, cím) feltüntetését!
Kérjük telefonon érdeklôdjön tagdíjﬁzetési kötelezettségérôl illetve jelezze elôre számla kibocsátási
igényét!
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2013. évi tagdíjbeﬁzetés

lEADEr 2013
Tájékoztatunk minden érdeklôdôt, hogy az Innovatív
Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület rendelkezésére
álló LEADER forrásaira várhatóan - a minisztérium
elôrejelzése alapján - 2013. június elejétôl lehet pályázni.
A LEADER pályázatok benyújtása 2 lépcsôben
történik. A pályázónak elôször egy projektjavaslatot
(2-3 oldalas dokumentum) kell benyújtania, amely a
Helyi Bíráló Bizottság elé kerül. A HBB jóváhagyása
után kell kidolgozni a részletes pályázati anyagot,
amelyet elektronikus úton lehet majd benyújtani az
MVH honlapján rendszeresített felületen.
Kérem, az eredményes pályázat beadás érdekében
kövesse nyomon egyesületünk honlapját!

Tôzegcsomagoló üzem Alsórajkon
EMVA III. tengely 1. körben nyertes Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mikrovállalkozások fejlesztése jogcímen 52 millió Ft-ot nyert tôzegcsomagoló üzem létrehozására. A fejlesztést Borda
Norbert a vállalkozás felelôs képviselôje irányította
Alsórajkon.
A község külterületén üzemelô saját tulajdonú
tôzegbányából kitermelt tôzeget korábban ömlesztve értékesítették, elsôsorban csomagolóüzemek részére. A fejlesztéssel lehetôvé vált az alapanyag feldolgozása, a hozzáadott értékkel pedig
bôvül az értékesítési lehetôség. Tôzegcsomagoló
üzem épült 357 m2-en zárt csarnokként, mely külön
légtérben tartalmazza a szükséges szociális, iroda,
labor, kazán helyiségeket. Az üzem energiaellátásához 1150 m villamos hálózati fejlesztést valósítottak meg. A csomagolástechnológia számítógép
vezérelt, precíz elôkészítô és keverô berendezésekbôl és automata tömlôtasakos csomagológépbôl
áll. A piacon fellelhetô legnagyobb teljesítményû
gépek alkalmazásával a vevôi igények minimális
raktárkapacitással, energiatakarékos, környezetbarát módon elégíthetôek ki. A gépsor alkalmas különbözô termékszerkezetû és kiszerelésû termékek
csomagolására. A késztermékeket részben fedett
és nyitott 2.000 m2-es raktárhelyen tárolják. A 4
munkahelyet teremtô üzemeltetés ez évben indul.

