
 

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

 

HVS intézkedés megnevezése: „Csalogató Térség”  Turisztikai jellegű közösségi 
fejlesztések 

 

A projekt besorolása 

Közösségi /gazdaságfejlesztés Közösségi célú fejlesztés 
  

 

A támogatás célja  

Hosszútávú cél: 
A térségben elő kell segíteni a természeti/kulturális adottságokra épülő idegenforgalmi 
kínálatot színesítő (fenntartható) attrakciók kiépülését. Biztosítani kell a települések 
„faluképe” rendezését, a térség építészeti, táji értékeinek megőrzését.  
Közvetlen cél: 

1.Települési vagy mikrotérségi közösségek részére szabadtéri rendezvényhelyszínek, kemencés 
udvarok kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése. A helyszínekhez kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése, rendezvények bonyolítása, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés.  

Támogatás vehető igénybe aktív pihenést biztosító vagy turisztikai rendezvények befogadására 
alkalmas szabadtéri helyszínek kialakítására. Olyan turisztikai attrakciók infrastrukturális 
kialakítása/fejlesztése, amelyek biztosítják egy időben  50-300 fő együttes szórakoztatását. 
Támogatható legalább 1 rendezvény szervezésének költségei és az éves szintű rendezvényterv 
összeállítása és kiadása. 

1. Családbarát és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése érdekében építés, 
eszközbeszerzés, térségi szintű internet alapú idegenvezetési rendszer kiépítése. 

Fogalom:  

Családbarát szolgáltatás – olyan szolgáltatások, amelyek legalább 2 generáció (gyerek-szülő) 
biztosítanak tartalmas kikapcsolódást. Biztosítja a gyerek és szülő egyidejű aktív pihenését, azonos, 
vagy különböző, de térben közeli tevékenységeken keresztül. A családbarát turisztikai szolgáltatás 
lokálisan, útvonalakra bontva tartalmazza mindazon szolgáltatások összességét, amelyet 
élményszerzés, vagy aktív pihenés érdekében személyenként, vagy kiscsoportban igénybe vehetnek az 
érdeklődők. 
 

 

 

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  1 000 000 Ft. 



Maximum támogatási összeg:                   20 000 000 Ft 

 

Ügyfélkör (kötelező adattartalom) 
Önkormányzat, 
Egyház 
Nonprofit szervezet 

 

Támogatható települések köre (opcionális, de ha kimarad, akkor az intézkedés az egész 

LEADER HACS illetékességi körére vonatkozik) 

 

 

Támogatási kritériumok (opcionális, de a LEADER-szerűség és a vállalások ellenőrzése 

érdekében erősen ajánlott) 

- Nem vehető igénybe támogatás olyan helyrajzi számra, amelyre támogatást kapott 
a 2011-ben meghirdetett 1 022 953 LEADER célterületen. 

- Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon 
helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, ahol a beruházási támogatásban részesült 
IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik. 

-  Az 1. tevékenységhez kötelező 1 rendezvény szervezése 
- Rendezvényre legfeljebb 1 000 000 Ft támogatás igényelhető. 
- Rendezvény időtartama legalább 4 óra. Közösségi rendezvényen elvárt résztvevői 

létszám 50 fő.  
- Eszközbeszerzés és marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Marketing 

tevékenységre maximum 750.000 Ft támogatás vehető igénybe. 
- Tájékoztatási rendszert csak térségi szinten (46 település) lehet kiépíteni. 

- A pályázónak vállalnia kell az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt évente min. 2 
rendezvény lebonyolítását. 

 

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   

- Tervezett rendezvény tematikájának ismertetése az Innovatív Dél-Zala HACS által 
rendszeresített formanyomtatványon. 

 


