1. Számú intézkedés
Kapcsolódó HVS célkitűzés

„Csalogató Térség” - A térség természeti és
épített környezetének megóvása, fenntartható
fejlesztése a lakosság és az idelátogató turisták
érdekében

HVS intézkedés megnevezése:

Turisztikai attrakciók,
kialakítása, fejlesztése

rendezvényhelyszínek

A projekt besorolása
Versenyképesség (Vállalkozási)

Vállalkozásfejlesztés

A támogatás célja
Támogatás célja helyi induló vagy működő mikrovállalkozások támogatása a térség
jövedelemteremtő helyzetének javítása érdekében. Szolgáltatásfejlesztés, turisztikai
látványosságok körének szélesítése.
Közvetlen cél:
1.Természetbe illeszkedő, aktív pihenést biztosító témaparkok, kalandparkok kialakítása.

2 Turisztikai attrakciók, szabadtéri térségi rendezvények megvalósítási helyszíneinek kialakítása,
felújítása, bővítése, korszerűsítése.
3. 1 db (min. 6 órás) turisztikai, közösségi rendezvény lebonyolítása.
4. Az Innovatív Dél-Zala HACS hálózatépítő összejövetelein való részvétel.
(Az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. és 4. tevékenységeket.)
Támogatás vehető igénybe aktív pihenést biztosító vagy turisztikai rendezvények befogadására
alkalmas szabadtéri vagy zárt (csak indokolt esetben) helyszínek kialakítására. Olyan turisztikai
attrakciók infrastrukturális kialakítása/fejlesztése (építés, felújítás, kisléptékű infrastruktúra,
eszközbeszerzés), amelyek biztosítják egy időben 40-300 fő együttes szórakoztatását. Támogatható
a kötelezően előírt rendezvény szervezésének költségei és az éves szintű rendezvényterv
összeállítása és kiadása.
Fogalommagyarázat:
Turisztikai attrakció: kifejezetten szabadidő-eltöltési vagy turisztikai fogyasztási céllal létrehozott
létesítmények. Tematikus park/témapark: olyan rekreációs és szórakoztatási céllal működtetett
park, amely egy vagy több témán alapuló turisztikai attrakciók széles körét kínálja minden
korosztály számára, ide értve az étkezési és a vásárlási lehetőségeket is, rendszerint belépődíj
ellenében.
Kalandpark: a szórakoztató parkok modernebb, technológiailag fejlettebb, illetve dinamikusabb,
izgalmasabb attrakciókat kínáló típusa, mely elsősorban a látogató aktív részvételére épít.

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1 000 000 Ft.

Maximum támogatási összeg:

50 000 000 Ft

Ügyfélkör (kötelező adattartalom)
működő vagy induló mikrovállalkozás
magánszemély

Támogatható települések köre (opcionális, de ha kimarad, akkor az intézkedés az egész
LEADER HACS illetékességi körére vonatkozik)
minden település
Támogatási kritériumok (opcionális, de a LEADER-szerűség és a vállalások ellenőrzése
érdekében erősen ajánlott)
-

-

-

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása
esetén részt vesz Innovatív Dél-Zala HACS által szervezett hálózatépítési
összejöveteleken, értekezleteken.
15 000 000 Ft felett igényelt támogatás esetén a pályázónak vállalnia kell az üzemeltetési
kötelezettség alatt, hogy a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához
képest a foglalkoztatottak számát legalább 1 fővel növeli. (magánszemélyre és egyéni
vállalkozóra is igaz?)
Kis- és középvállalkozások nem támogathatóak
Eszközbeszerzés és marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Marketing
tevékenységre maximum 750.000 Ft támogatás vehető igénybe.
Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
nehéz helyzetben lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.
A pályázónak vállalnia kell az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt évente min. 2
rendezvény lebonyolítását; téma-, kalandpark esetén évi min. 5 hónapi nyitvatartás
biztosítását (május- szeptember).
A támogatás célja pontban felsorolt tevékenységek közül a 3. és 4. tevékenység önállóan
nem támogatható, az 1. vagy 2. tevékenységhez kötelező társítani a 3. és 4.
tevékenységeket.
Elsődlegesen mezőgazdasági feladatellátáshoz kapcsolódó eszköz/gép/technológiai
berendezés, illetve építési tevékenység nem támogatható. (Nem alakítható ki elsődlegesen
mezőgazdasági célokat szolgáló gazdasági épület, nem vásárolható kizárólag
mezőgazdasági célra használható gépi berendezés.)
Az intézkedés keretében szálláshely kialakítása nem támogatható.
Az ügyfélnek törekednie kell a költséghatékony forrásfelhasználásra.

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- a nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a
tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési
tervdokumentáció másolata, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a
helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok
méretarányos adatait, műszaki leírást.
- részletes, tevékenységelemekre kiterjedő költségvetés

