LEADER felhívások
ismertetése
2. felhívás
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a
natúrparkok ölelésében
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség

A tervezett fejlesztések háttere
Tervezett keretösszeg (Ft)

95 000 000

Támogatás minimum összege

500 000

Támogatás maximum összege

5 000 000

Előleg maximális mértéke (%)

50

Előleg maximális mértéke (Ft)

2 500 000

Támogatott kérelmek várható száma
(db)


Konzorcium nem támogatható



Megvalósítás időszaka: 18 hónap



Mérföldkövek száma: 1-3 között

18-22

Önállóan támogatható tevékenységek
Tevékenység rövid
megnevezése

Tevékenység leírása

Támogathatóság módja

A szolgáltatói tevékenységek kialakítása és fejlesztése
érdekében:
• meglévő ingatlanon kisléptékű infrastuktúra
Turisztikai szolgáltatások –
fejlesztés - kerítés, megújuló energiahasznosító
kivéve szálláshely - kialakítása, rendszerek, biztonságtechnikai fejlesztések, parkoló
választható
fejlesztése a natúrparkokban, a kialakítása
termék-utak mentén
• épület, épületrész felújítási, bővítési, korszerűsítési
munkálatai,
• eszközök beszerzése támogatható.

A szálláshely fejlesztése érdekében:
a) meglévő ingatlanon kisléptékű infrastuktúra
Közösségi célú szállások,
fejlesztés,
táboroztatásra alkalmas
b) épület, épületrész felújítási, bővítési,
ingatlanok és már működő
korszerűsítési munkálatai,
falusi szálláshelyek fejlesztése
c) eszközök beszerzése támogatható.

választható

Önállóan nem támogatható tevékenységek
Tevékenység rövid
megnevezése

Tevékenység leírása

tájékoztatással,
tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos
nyilvánossággal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése
kötelezettségek teljesítése

projekt-előkészítés, tervezés, építészek,
általános költségekhez
mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak,
kapcsolódó tevékenységek
tanácsadói és projektmenedzsment költségek
A tevékenységet, a turisztikai szolgáltatást
rendezvény
népszerűsítő rendezvény szervezése,
megtartása
marketing

marketing

Támogathatóság
módja

kötelező

választható
kötelező

kötelező

Nem támogatható tevékenységek
Olyan marketing kiadvány, amely nem a fejlesztés piacra
vitelét segíti elő.
Amely fejlesztés nem a Vértes-Gerecse Közösség településein
valósul meg.
Motor meghajtású közlekedési eszköz, járműbeszerzés

ingatlanvásárlás
A támogatást igénylő által megszervezett rendezvény
vonatkozásában kizárólag egy adott gazdasági társaság
érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó
termékbemutató, rendezvény.
Olyan közösségi célú szálláshelyek fejlesztése, melyek
minősített erdei iskolákra vonatkozik

Műszaki, szakmai elvárások


Általános elvárások: piaci ár igazolása, rendezvényekre vonatkozó elvárások



Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások: építéshatósági
igazolások, tervdokumentáció,



Projektek megvalósításával, eszközbeszerzéssel kapcsolatos elvárások: fenntartási
kötelezettség, gépbeszerzés, ÉNGY



Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: foglalkoztatotti létszám megtartása



Szakmai elvárások:

1. Falusi szálláshelyek fejlesztése esetében olyan ingatlan fejlesztésére adható támogatás,
amelyet legalább 3 éve turisztikai céllal működtetnek.
2. Az elkészült fejlesztést egy projektzáró rendezvény keretében kell bemutatni. A projekthez
kapcsolódó rendezvények az elkészült fejlesztés népszerűsítését kell, hogy szolgálják, be kell
vonni a térségi helyi termelőket és kézműveseket, kulturális csoportokat is, akik így juthatnak
bemutatkozási lehetőséghez.
3. A fejlesztéseknek figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi szempontokat.

Egyéb elvárások
1. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív bírálat esetén a Vértes-Gerecse Közösség tagságába lép,
melyet 3 évig fenntart.
2. A támogatásban részesült pályázó vállalja, hogy a Vértes-Gerecse Közösség által megküldött ?
monitoring célját szolgáló - kérdőívre válaszol, illetve a projekt zárása után a Vértes-Gerecse
Közösség által készített kiadványokhoz, honlapra a projekt jellegének megfelelően fotót, DVD-t,
stb. ad át.

3. A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 60 napon belül
köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását.

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb
elvárások
A támogatott projekteknek hozzá kell járulnia:
- a térség turisztikai infrastruktúrájának kedvező változásához, a térségi turizmusban tevékenykedő szektorok
együttműködéséhez.
- A lakosság helyben maradásához, biztosítsa az önfoglalkoztatást, a meglévő munkaerő továbbfoglalkoztatását, illetve
lehetőség szerint új munkahelyeket hozzon létre.
-

az attrakciók számának és a turisztikai vonzerők növeléséhez, amely tükrözi a lakosság igényét is.

Az együttműködési megállapodásoknak valós partnerséget kell tükrözni, a fejlesztés megvalósítási idején kívül a fenntartási
időszakban is működőképesnek kell lenniük.

A támogatási kérelem benyújtásának
határideje és módja
Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2017.12.20
naptól 2018.04.10 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:


2018.02.09



2018.03.09



2018.04.10

Kiválasztási kritériumok
1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok


a) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1)
bekezdés c) pontja szerint.



b) a támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen kíván
fejleszteni



c) Az illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított
igazolást arról, hogy a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye
benyújtást megelőző év január 1. napján már a Vértes-Gerecse Közösség
valamelyik településén van és azóta is folyamatosan ott van.



d) az üzleti terv/működtetési és fenntarthatósági terv



e) együttműködési megállapodás

Támogatást igénylők köre
Kérelmező típusa

Intenzitás nem hátrányos településen %

Helyi önkormányzat (321)
Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
Bevett egyház (551)
Egyéb egyesület (529)
Közalapítvány (561)
Egyéni vállalkozó (231)
Betéti társaság (117)
Egyéni cég (228)
Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
Nonprofit részvénytársaság (573)
Egyéb alapítvány (569)

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

egyéb alapítvány GFO 569

60

Szociális szövetkezet (121)
Korlátolt felelősségű társaság (113)

60
60

Nonprofit betéti társaság (576)

60

Tartalmi értékelési szempontok
Szempont megnevezése

Szempont alábontása

Szempont 1 - Üzleti terv / Működtetési és
fenntarthatósági terv minősége

Adható pontszám

50
Indokoltság

Az értékelési szempontot
alátámasztó dokumentum
Üzleti terv/Működtetési és
fenntarthatósági terv alapján

20

Fenntarthatóság, környezeti fenntarthatóság,
környezetbarát anyagok, technológiák alkalmazása 20
Költséghatékonyság
Innovativitás
Szempont 2 - A projekt megvalósítási
helye(natúrpark, termékút, BM település,
zarándokút)

5
5
10

Ügyfél nyilatkozata és TDM
igazolás/ Üzleti terv

A projekt megvalósítási helye natúrpark
településen és turisztikai termék-út vagy a
10
Bejárható Magyarország útvonala, vagy zarándok út
mentén helyezkedik el.
A projekt megvalósítási helye natúrpark
településen vagy turisztikai termék-út vagy a
5
Bejárható Magyarország útvonala, vagy zarándok út
mentén helyezkedik el.
Szempont 3 - A pályázó által vállalt
marketing csatornák száma

5
3-nál több marketing csatornát alkalmaz

5

2-3 marketing csatornát alkalmaz

3

Minimum pontszám: 60 pont

Ügyfél nyilatkozata / Üzleti terv

Tartalmi értékelési szempontok
Szempont 4 - A projekt több
szereplő/szervezet/szektor
együttműködésében valósul meg. (A
kötelező 1 együttműködéssel együtt)

10

Együttműködési megállapodás
és az üzleti terv alapján

Összességében 4 vagy efölötti együttműködés
10
a szektoron belül és kívül is.
Összességében 2 szektoron kívüli és 1
7
szektoron belüli partnerség
Összességében 2 szektoron kívüli /vagy belüli
3
partnerség
Szempont 5 - Foglalkoztatásra
gyakorolt hatás

10
A pályázó önfoglalkoztató lesz,
vagy egy új munkahelyet teremt.

Szempont 6 - A pályázó székhelye/
telephelye/lakhelye

10

5
A pályázó székhelye/lakhelye legalább 10 éve
a Vértes-Gerecse Közösség területén van
5
bejegyezve
A pályázó székhelye/lakhelye 3-10 éve a
Vértes-Gerecse Közösség területén van
3
bejegyezve
A pályázónak csak telephelye van a VértesGerecse Közösség területén bejegyezve.

Ügyfél nyilatkozata

1

Cégbírósági bejegyzés/
lakcímkártya másolata

Tartalmi értékelési szempontok
Szempont 7 - A pályázó a 20072013-as ciklusban elnyert
támogatása hasonló témában

5
Még nem részesült a tevékenységhez
kapcsolódóan támogatásban

5

A 2007-2013-as ciklusban turisztikai
intézkedéshez kapcsolódóan kapott
támogatást

3

Szempont 8 - A turisztikai
tevékenység kezdete

5
A pályázó turisztikai tevékenysége
legalább 10 éve be van jelentve

5

A pályázó turisztikai tevékenysége
legalább 5 éve be van jelentve

3

Minimum pontszám: 60 pont

Ügyfél nyilatkozata

NAV igazolás/Üzemeltetési
engedély másolata

A finanszírozással kapcsolatos
információk


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

minimum 500.000 Ft, maximum 5.000.000 Ft.


Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége esetében az összes
elszámolható kiadás 30%-a.



Rendezvényszervezés költsége az összes elszámolható kiadás 5%-a.

Csatolandó mellékletek listája


a) nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi
bírósági kivonatot; illetve az önerő igazolását



b) önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének
vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló



határozatának kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett
ingatlan helyrajzi számát;



c) bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba
vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi



személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;



d) az illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított igazolást arról, hogy a
vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye 2015. január 1. napján már a Vértes-Gerecse Közösség
valamelyik településén volt és azóta is folyamatosan ott van.



e) természetes személy esetén a lakcímkártya másolata



f) falusi szálláshely fejlesztés esetében nyilatkozat a tevékenység megkezdésének időpontjáról, és a
jegyző igazolása a szálláshely bejelentésének regisztrálásáról.



g) közösségi szálláshely fejlesztés esetében a pályázó nyilatkozata az illetékes település jegyző
ellenjegyzésével, hogy a megvalósítási helyszíneként megjelölt ingatlanon nem működik minősített
erdei iskola.



h) együttműködési megállapodás(ok)

Csatolandó mellékletek listája


i) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés
településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem
régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;



j) eszköz, illetve gép beszerzése esetén a műszaki leírást;



k) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az
ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF 7. fejezete szerinti dokumentumokat;



l) ÉNGY-ben nem szereplő építési tételek, gépek, berendezések, eszközök esetében három darab
árajánlatot, amelynek tartalmi követelményeit a felhívás 3.4.1. pont tartalmazza és az árajánlatok
közötti választás indoklását,



m) építési beruházás esetén az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező
ellenjegyzésével ellátott - építészeti-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől
függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat,
azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató
felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket),



n) építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési
engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi
eljárás megindításáról, és



o) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi
hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési
engedélyköteles, és az ügyfél nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által
kiállított igazolás arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött VAGY a
településképi bejelentés tudomásulvételéről kiállított igazolás



p) a tartalmi értékeléshez szükséges igazolások, nyilatkozatok

