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LEADER pályázatok  



 

A felhívás célja:  

Vidéki turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások létesítése, fejlesztése  

 

1) már meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése: 
 már meglévő falusi szálláshely- és szolgáltatásainak fejlesztése (a fejlesztés 

eredményeképpen el kell érni a 4 napraforgós minősítést); vagy 

 már meglévő falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz 
kapcsolódó kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági 
táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek, kempingek, 
üdülőházak, egyéb szálláshely, kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése ; 

 szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának -komfortfokozatának- 
fejlesztése, tematikus -pl. családbarát- szolgáltatások kialakítása); 

 tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások 
bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, 
egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása); 

 kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, kapacitásának bővítése); 

2) vendéglátó egységek kapacitásának bővítése és/vagy minőségi fejlesztése; 

3) agro-öko-vízi-gasztro-vadász-horgász-lovas-kerékpáros- gyalogos-szakrális 
turisztikai szolgáltatások indítása, vagy már meglévők minőségi 
továbbfejlesztése. 
 



Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 

 

 Teljes térségi keret: 127.367.000 Ft 

 

 Pályázható összeg:  

 Minimum 500.000,- Ft 

 Maximum 3.000.000,- Ft 

 

Támogatási intenzitás: 50% 



A projekt területi korlátozása 

 Agyagosszergény 

 Ágfalva 

 Csapod 

 Csáfordjánosfa 

 Csér 

 Ebergőc 

 Egyházasfalu 

 Fertőboz 

 Fertőd 

 Fertőendréd 

 Fertőhomok 

 Fertőrákos 

 Fertőszentmiklós 

 Fertőszéplak 

 Gyalóka 

 Harka 

 Hegykő 

 Hidegség 

 Iván 

 Kópháza 

 Lövő 

 Nagycenk 

 Nagylózs 

 Nemeskér 

 Pereszteg 

 Petőháza 

 Pinnye 

 Pusztacsalád 

 Répceszemere 

 Répcevis 

 Röjtökmuzsaj 

 Sarród 

 Sopronhorpács 

 Sopronkövesd 

 Szakony 

 Und 

 Újkér 

 Völcsej 

 Zsira 



Támogatást igénylők köre 

 Őstermelő (ost) 

 Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm) 

 Korlátolt felelősségű társaság (113) 

 Szociális szövetkezet (121) 

 Betéti társaság (117) 

 Egyéni cég (228) 

 Egyéni vállalkozó (231) 

 Adószámmal rendelkező magánszemély (233) 

 Egyéb egyesület (529) 

 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572) 



A támogatási kérelem benyújtásának 

határideje és módja 

 támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 

2018.09.03 napig van lehetőség. 

 

 Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig 

benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra: 

 

 2018.03.20 

 2018.09.03 



10 

Pályázatíró 

szeminárium 

 

Személyes  

konzultáció 



Kötelezően megvalósítandó önállóan 

támogatható tevékenységek: 

 
1. Új épület, építmény kialakítása vagy már meglévő épületek, 

épületrészek, építmények külső és belső felújítása, bővítése, 
átalakítása 

2. Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök és/vagy informatikai eszközök 
és/vagy immateriális javak beszerzése 

 

 

 Az önállóan támogatható tevékenységek közül legalább egy 
tevékenység választása kötelező. 

 

 Amennyiben a projekt keretében szálláshely-fejlesztés valósul meg, 
úgy annak nem kötelező szálláskapacitás növekedésével 
járnia. A fejlesztés eredményeképpen létrejött projekt keretein belül 
legalább egy új szolgáltatás jön létre. 

 



Kötelezően megvalósítandó,  

önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

1. A szolgáltatás piacra jutását, népszerűsítését segítő 

marketing tevékenység 

2. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

3. Projektmenedzsment feladatok ellátása 



Választható,  

önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Projekt-előkészítés – műszaki tervek, közbeszerzési díjak 

 Szolgáltatás: Műszaki ellenőri szolgáltatás 

 Kisléptékű infrastrukturális fejlesztések: 

 1. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása; 

 2. épületgépészeti szerelések; 

 3. parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése; 

 4. zöld felület rendezése (pl. fás szárú, lágyszárú növények 

beszerzése és telepítése, parkosítás; 

 5. látvány térelemek beszerzése (pl. favédőrácsok, virágtartók, 

díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók, 

kandeláberek); 

 6. használati térelemek beszerzése. 



Nem támogatható tevékenységek, költségek 

 - az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek 

 - ingatlan vásárlása 

 - gépjármű beszerzése 

 - használt gép, berendezés beszerzése 

 - a levonható áfa, 

 - a kamattartozás-kiegyenlítés, 

 - a hitelkamat 

 - a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, 

 - a deviza-átváltási jutalék, 

 - a pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség, 

 - a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § szerinti perköltség, 
függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e. 

 



Jogosultsági kritériumok 

 Amennyiben a projekt keretében szálláshellyel 
kapcsolatos tevékenység valósul meg, úgy a 
kedvezményezettnek eleget kell tennie a 239/2009. (X. 
20.) Korm. rendeletben (A szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és 
a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről) foglaltaknak. 

 Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására 
és/vagy fejlesztésére irányul, az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásának feltétele a Falusi és Agroturizmus Országos 
Szövetsége ( továbbiakban FATOSZ) által kiállított 4 
napraforgós minősítést tartalmazó Minosítő 
Bizonyítvány csatolása. 



Jogosultsági kritériumok 

 tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az 

hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak 

végrehajtásához és a támogatási időszak során 

megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást 

igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező 

fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre 

áll.  

 a Támogatónak a fenntartási időszak végéig. 



Jogosultsági kritériumok 

 A projekt keretében megvalósított kiadványokból a 

kiadást követő 30 napon belül a HACS számára egy 

köteles példány benyújtása kötelező. 

 

 A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt 

eredményeiről szakmai záróbeszámoló és legalább 

5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, 

hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse. 



Határnapok, mérföldkövek… 

 A projekt megvalósítása során legalább  
 minimum 1 mérföldkövet szükséges tervezni,  

 legfeljebb 3 mérföldkő tervezhető.  

 

 Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára 
szükséges megtervezni. 

 

 Megvalósításra rendelkezésre álló idő: 24 hónap 

 

 A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást 
igénylő saját felelősségére megkezdheti 

 

 1. KK:  6 hónapon belül legalább 10%-al! 

 

 Előleg:  50%  
   (egyszeri elszámolás esetén nem lehetséges) 



Indikátorok 

 Létrehozott munkahelyek száma 

 Projekt által megőrzött munkahely száma 

 Fejlesztéssel érintett ingatlan alapterülete 

 Támogatásból felújított szálláshelyek szobáinak száma 

 Új szolgáltatás bevezetése, minőségi aktív turisztikai 

szolgáltatás száma 

 Meglévő aktív turisztikai szolgáltatás fejlesztése 

 Elérhető turisztikai csomagajánlatok, garantált programok 

száma 



Tartalmi értékelési szempontok 

1. Pályázó szervezet rendelkezik pályázati 
és turisztikai referenciákkal 

2. Szálláshelyfejlesztés esetében: a 
fejlesztés férőhelyszámbővítéssel 
jár együtt 

3. Hozzájárul helyi/térségi termékek 
beszerzéséhez, értékesítéséhez, 
erőforrások helybentartásához, helyi 
közösségek gazdasági 
önfenntartásához, kulturális 
hagyományainak, értékeinek 
hasznosításához 

4. A fejlesztés a szolgáltató számára 
magasabb minőségű kategória 
elérését teszi lehetővé (pl. három 
napraforgósból négy napraforgós 
szálláshellyé válás..stb.) 

5. Pályázó tagja valamilyen releváns 
szakmai szervezetnek (pl. 
vendéglátók egyesülete, egyéb szakmai 
szervezetek) 

 

 

1. A projekthez a partnerség biztosított: a 
projektgazda együttműködik a térség 
más turisztikai / egyéb szervezeteivel, 
vállalkozásaival. Az együttműködések 
biztosítják a turisztikai kínálat 
komplexitását 

2. A pályázó innovatív marketing 
eszközöket, formákat alkalmaz a 
terméke/szolgáltatása értékesítésére 

3. A projekt során több, mint egy új 
szolgáltatás bevezetése vagy 
fejlesztése történik 

4. A projekt során fejlesztett szolgáltatás 
valamilyen módon kapcsolódik a 
térség történetéhez, 
hagyományaihoz, szokásaihoz, 
megélhetővé teszi azokat a térségbe 
érkező vendégeknek 

5. A pályázó vállalja a záró kifizetési 
kérelemig a térségi Vidék Minősége 
Védjegy Hálózathoz való csatlakozást 

 

 
minimum 65 pont 



Fenntartási kötelezettség 

 A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől 

számított 3 évig,  

 

 a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a 

projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 

foglaltaknak. A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen 

eszközök beszerzése esetén az eszközöket nem lehet 

eladni vagy bérbe adni, azokat rendeltetésszerűen, az 

eszköz jellegéből adódóan folyamatosan használatban kell 

tartani. 



Önerő 

  Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 

 

 Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez 

igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió 

intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más 

szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá 

sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós 

finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. 



Nem hiánypótoltatható jogosultsági 

kritériumok 

1. 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. 

2. a támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő 
területen kíván fejleszteni 

3. A támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában és 
kért adattartalommal, határidőben került benyújtásra. 

4. A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott lehetséges 
támogatást igénylői körbe tartozik. (vállalkozás esetében 
Vidéki mikrovállalkozásnak minősül.) 

5. A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható 
tevékenységet. 

6. A támogatást igénylő az Alpokalja-Fertő táj HACS területi 
lehatárolásnak megfelelt területen kíván fejleszteni, és a pályázat 
benyújtásakor székhelye/telephelye/lakcíme van az 
érintett térségben. 



Nem hiánypótoltatható jogosultsági 

kritériumok 

 A támogatási kérelemhez csatolt mellékletek közül az alábbiak nem 
hiánypótoltathatóak: 
 1) Nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 

30 napnál nem régebbi bírósági kivonat; 

 2) Vidéki mikrovállalkozás esetében Létesítő okirat vagy alapító okirat 
vagy cégkivonat; 

 3) Magánszemély esetében: tevékenység végzését hitelesen igazoló okirat 
és a személyi igazolvány és érvényes lakcímkártya hiteles másolata; 

 

 A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével 
kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, 
nem hiteles térképmásolat; 

 A támogatást igénylő az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelően 
köteles igazolni a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez 
szükséges ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni és/vagy 
használati viszonyokat a támogatási kérelem benyújtásával 
egyidejűleg. 



Csatolandó mellékletek 

 Építési tevékenység esetében :  
 építészeti-műszaki tervdokumentáció és engedély iránti kérelem 

benyújtásáról igazolás 

 Hatósági nyilatkozatot kell mellékelni, ha nem engedély köteles 

 Nem engedélyköteles építési tevékenység esetében az ügyfél nevére 
szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által kiállított 
igazolást arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem 
kötött VAGY a településképi bejelentés tudomásulvételéről kiállított 
igazolás 

 Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé 
benyújtott igénybejelentő 

 Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a 
beépítésre kerülő gépekre vonatkozólag 3 db árajánlat, vagy 
nyilatkozat 

 Eszközök: Árajánlatok (3), műszaki leírások 

 Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület igazolása a 
pályázó személyes konzultáción való részvételéről 

 Projektterv (melléklet szerinti minimum tartalommal) 
 



Személyes konzultáció - igazolás 



PROJEKTTERV 

1. Pályázó szervezet bemutatása, tapasztalata: 

2. A projekt által elérni kívánt célok: 

3. Érintett célcsoportok: 

4. Számszerűsített szakmai elvárások: 

5. Eredmények, indikátorok: 

6. A tervezett tevékenységek részletes bemutatása: 

7. A fejlesztésbe bevonni kívánt helyszínek: 

8. A projekt tervezett ütemterve: 

9. A projekt tervezett költségvetése: 

 



Honlap - hírlevél:  

www.alpokalja-fertotaj.hu 

 

Fbook:  

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

 

Iroda: Fertőszéplak, Széchényi kastély 

 

http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
http://www.alpokalja-fertotaj.hu/
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

Iroda: Széchényi kastély, Fertőszéplak 


