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"Szívesen látjuk" - a térség turisztikai
attrakcióinak, rendezvényhelyszíneinek
kialakítása, fejlesztése

Célterület komplex: Igen

Célterület kisértékű: Nem

I. Fogalom magyarázat

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.

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás célja: 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 helyszínek
kialakítására. Olyan turisztikai attrakciók infrastrukturális kialakítása/fejlesztése (építés, felújítás,
kisléptékű infrastruktúra, eszközbeszerzés), amelyek biztosítják egy időben 50-300 fő együttes
szórakoztatását. Támogatható a kötelezően előírt rendezvény szervezésének költségei és az éves szintű
rendezvényterv összeállítása és kiadása.

III. Támogatás mértéke



Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen
5 000 000 forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen
15 000 000 forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos területen, illetve ha nincs a hátrányos
helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 5 000 000 forintösszeg.

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos területen, illetve ha nincs a
hátrányos helyzetű területre keretösszeg elkülönítve 15 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező
típusa

Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH
településen (%)

Mikro-kis-közép
vállalkozás 60 65

Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban hátrányos helyzetű
területen 0 forintösszeg, egyéb területen 55 000 000 forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

1. Min. 1 fő bármely munkavégzésre irányuló jogviszonyban való alkalmazása a létesítmény
fenntartási időszakában. 2. Üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt évente min. 2 rendezvény
lebonyolítása; téma-, kalandpark esetén min. 5 hónapi nyitvatartás biztosítása (május- szeptember) az
évben. 3. Eredményesen szereplő pályázónak kötelező részt vennie az Innovatív Dél-Zala HACS által
szervezett hálózatépítési összejöveteleken, értekezleteken. 4. A támogatás vehető igénybe pontban
felsorolt tevékenységek közül a 3. és 4. tevékenység önállóan nem támogatható, az 1. vagy 2.
tevékenységhez kötelező társítani a 3. és 4. tevékenységeket. 5. Eszközbeszerzés és marketing
tevékenység önállóan nem támogatható. 6. Induló vállalkozás is támogatható.

V. Jogosult települések

A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:

Bocska; Galambok; Gelse; Hahót; Sand; Rigyác; Pölöskefő; Orosztony; Belezna; Balatonmagyar
ód; Alsórajk; Kisrécse; Kilimán; Kerecseny; Kacorlak; Hosszúvölgy; Homokkomárom; Nemespá
tró; Nagybakónak; Murakeresztúr; Magyarszentmiklós; Liszó; Zalaújlak; Zalaszentjakab; Zalasze
ntbalázs; Szepetnek; Surd; Sormás; Pat; Magyarszerdahely; Nagyrada; Miháld; Zalaszabar; Zalas
árszeg; Zalamerenye; Zalakomár; Zalakaros; Újudvar; Gelsesziget; Garabonc; Fűzvölgy; Csapi;
Eszteregnye; Fityeház; Börzönce;

VI. 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, eszközök és
berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása
céljából);

● bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;

● ga) hirdetések költségei;

● gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei;

● ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése);

● 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:

● 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, adatbázis-
használati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek);

● gg) weboldal elkészítésének költségei.

● i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

● fellépők költségei, előadók tiszteletdíja a rendezvényhez kapcsolódóan

● helyi termékek bemutatójának költsége a rendezvényhez kapcsolódóan



● köz- és egészségbiztonsággal kapcsolastos kötelezettségek teljesítésének költsége a rendezvényhez
kapcsolódóan

● személy-és teher szállítás a rendezvényhez kapcsolódóan

● anyagköltség, alapanyagköltség a rendezvényhez kapcsolódóan

VII. Értékelési szempontok

Ssz. Értékelési szempont Pontszám Ellenőrzés módja

1. Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

20 2010. évi KSH adatok

2. Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

15 240/2006 (XI.30.) Kormány
rendelet alapján

3.
Pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt programmal
kapcsolatban

18 Vállalkozás eddigi
tevékenységének ismertetése
vagy szakmai önéletrajz

4.

A turisztikai attrakcióhoz,
rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén
belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

20 Együttműködési
szándéknyilatkozat az
Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített
formanyomtatványon

5.

Fejlesztésben biztosított a
szektorok közötti
együttműködés

15 Együttműködési
szándéknyilatkozat az
Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített
formanyomtatványon

6.

A fejlesztés tartalmaz megújuló
energia alkalmazást. Megújuló
energia: nap, víz, szél,
geotermikus, biomassza

7 Pályázati dokumentáció

7.

Az ügyfél tagja valamely
turisztikai egyesületnek, amely
szorosan kapcsolódik a tervezett
fejlesztendő tevékenységhez

5 Egyesületi igazolás a tagságról

VIII. Részpontszámok értékelési szempontonként

Ssz. Értékelési szempont Részpontszám
megnevezés Részpontszám

1. Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

1500 fő feletti 7

2. Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

500-1500 fő 12

3. Fejlesztésnek helyt adó
település lakosságszáma

500 fő alatti 20



4. Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

igen 15

5. Fejlesztésnek helyt adó
település hátrányos helyzetű

nem 0

6.
Pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt programmal
kapcsolatban

1 év alatti 0

7.
Pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt programmal
kapcsolatban

1-3 év 12

8.
Pályázó szakmai tapasztalata a
felvállalt programmal
kapcsolatban

3 év feletti 18

9.

A turisztikai attrakcióhoz,
rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén
belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

nincs 0

10.

A turisztikai attrakcióhoz,
rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén
belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

1-3 db 5

11.

A turisztikai attrakcióhoz,
rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén
belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

4-5 db 10

12.

A turisztikai attrakcióhoz,
rendezvényhelyszínhez
kapcsolódó az Innovatív Dél-
Zala HACS tervezési területén
belüli együttműködési
szándéknyilatkozatok száma

6 vagy több db 20

13.

Fejlesztésben biztosított a
szektorok közötti
együttműködés

A civil-, vállalkozói és
közszféra közül csak 1
szektor jelenik meg, vagy
nincs együttműködés

0

14.
Fejlesztésben biztosított a
szektorok közötti
együttműködés

A civil-, vállalkozói és
közszféra közül 2
megjelenik

7

15.
Fejlesztésben biztosított a
szektorok közötti
együttműködés

Mindhárom szektor (civil,
vállalkozói, köz)
megjelenik

15

16. A fejlesztés tartalmaz megújuló
energia alkalmazást. Megújuló

igen 7



energia: nap, víz, szél,
geotermikus, biomassza

17.

A fejlesztés tartalmaz megújuló
energia alkalmazást. Megújuló
energia: nap, víz, szél,
geotermikus, biomassza

nem 0

18.

Az ügyfél tagja valamely
turisztikai egyesületnek, amely
szorosan kapcsolódik a tervezett
fejlesztendő tevékenységhez

igen 5

19.

Az ügyfél tagja valamely
turisztikai egyesületnek, amely
szorosan kapcsolódik a tervezett
fejlesztendő tevékenységhez

nem 0

IX. Jogkövetkezmények

Ha a kedvezményezett vagy meghatalmazottja előzetes indoklás nélkül nem vesz részt az Innovatív
Dél-Zala HACS által szervezett hálózatépítési rendezvények, összejövetelek 50 %-án az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig, akkor valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás
kummulált összegét 3%-kal csökkenteni kell.

X. Jogusultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelező mellékletek. Az Innovatív Dél-Zala HACS
által előírt csatolandó mellékletek: 1.A vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása az Innovatív
Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 2. Rendezvény forgatókönyv az Innovatív
Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 3. Nyilatkozat hálózatépítő összejövetelen
való részvételről az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. 4. Szakmai
önéletrajz az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített formanyomtatványon. Magánszemély
esetén a pályázó önéletrajza szükséges a személyi tapasztalatok igazolására.


