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A vidékfejlesztés lehetıségei 2011-ben
Helyi termékek piacra jutásának fejlesztése
Keretösszeg: 147.000.000 Ft
Támogatási összeg: 100.000 – 10.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: LHH 65% - nem LHH 60%
Támogatás igénybe vehetı:
•
eszközbeszerzésre;
•
kis volumenő, specifikus, jövedelem-kiegészítı funkciót betöltı helyi termék elıállítással
foglalkozó kisüzemek létesítésére, felújítására, korszerősítésére, kisléptékőinfrastruktúra fejlesztésére
•
meglévı védjegyrendszerhez való csatlakozásra vagy fejlesztésére, illetve új létrehozására
Pályázatot nyújthatnak be:
•
İstermelık
•
Egyéni vállalkozók
•
Mikrovállalkozások (utolsó lezárt gazdasági év átlagos statisztikai állományi létszáma 9 fı
vagy annál kevesebb és nettó árbevétele a 120 MFt-ot nem haladja meg.)
Csatolandó mellékletek:
•
Pályázó nyilatkozata az utolsó lezárt gazdasági év átlagos statisztikai állományi l
étszámáról és nettó árbevételérıl (6. számú melléklet,).
•
Tevékenység végzését igazoló okirat másolata
•
Nyilatkozat új technológa/eljárás/termelési/elıálllítási folyamat bevezetésérıl
•
Együttmőködési terv ( 8. számú melléklet)
A pályázati felhívás megjelenése 2011. év ıszén várható. A részletek akkor válnak ismertté.
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
•
•

33/2011 VM rendelet
Mikrovállalkozások fejlesztésenek támogatása a gazdaságon kívül végzett t
evékenységekre

Elszámolható kiadások:
•
Eszközök, építési munka, új épület, építmény kialakítása
•
Kisléptékő infrastruktúra-fejlesztése
•
Környezet irányítási rendszer, szabvány bevezetése
Keretösszeg: 7 Mrd Ft,
Maximum projket méret: 35.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: LHH 65%, nem LHH: 60 %
Támogatást igényelhetı:
•
Mőködı vagy induló mikrovállalkozások
•
Természetes személy
Támogatási kérelem benyújtása:
2011. évtıl évente június 15. és július 15. között meghatározott formanyomtatványon az MVHhoz.
Kötelezı melléklet:
•
5.000.000 Ft pénzügyi terv
•
Eszköz, gép esetén mőszaki leírás és dokumentáció
•
Építés engedély köteles beruházás esetén, az ügyfél nevére szóló építési engedélyt, vagy
hatóság igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és az ügyfél nevére szóló tervdokumentációt
•
Nem építés engedélyköteles építése esetén a hatóság igazolása, illetve az ügyfél nevére
szóló tervdokumentáció
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Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
•
5000 fı lakosságszám alatti települések
•
100 fı/km2 alatti települések kül- és belterülettel
kivéve:
•
a városi ranggal rendelkezı települések,
•
kistérségi központok
Csatolandó mellékletek:
a) az ajánlatkérı és ajánlattevı nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel mőszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét,
f) az ajánlattevı bélyegzıjét és képviselıjének aláírását.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
•
44/2011 VM rendelet
Projket méret: 1.000.000 - 35.000.000 Ft
Keretösszeg: 4 milliárd Ft
Támogatási intenzitás: 60% - 100 % - pályázó személyétıl függıen
Benyújtási határidı: 2011. július 1.- 2011. július 31.
Nem lehet támogatást igénybevenni:
•
mezıgazdasági tevékenység,
•
bányászat,
•
jármő- és üzemanyag-kiskereskedelem, nagykereskedelem,
Támogatást vehet igénybe:
•
Természetes személy
•
Mikro, kis - és középvállalkozás
•
Települési önkormányzat
•
Nonprofit szervezet
•
Egyházak
1. célterület
A falusi turizmushoz kapcsolódó minıségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már mőködı szálláshelyek bıvítése, korszerősítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése
2. célterület
a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minıségi szálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakítása, már mőködı egységek bıvítése, korszerősítése, akadálymentesítése
és szolgáltatásainak fejlesztése
3. célterület
vidéki települések természeti erıforrásaira, mezıgazdasági, erdı-, vad- és halgazdálkodási
adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerıre épülı - minıségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már mőködı szolgáltatások bıvítése, korszerősítése, fejlesztése és marketingje, a
foglalkoztatást elımozdító fejlesztése az alábbi területeken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alkalmi falusi, agroturisztikai szolgáltatások,
ökoturisztikai szolgáltatások,
lovas turisztikai szolgáltatások,
vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások,
horgász turisztikai szolgáltatások,
borturisztikai szolgáltatások,
kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások,
gasztronómiai szolgáltatások.

