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Az MNVH szervezete, jogszabályi változások

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikk szerinti célokat szolgálja, amelynek értelmében „Minden 
tagállam nemzeti vidékfejlesztési hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel 
foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket. ”

11/2016. (IV.27.) MvM rendelet: a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program 
MNVH vonatkozó része alapján új rendelet vált szükségessé, amely szabályozza az MNVH célját, 
feladatait, szervezetét.

v 2016. szeptember 8-án újjáalakult az MNVH Elnöksége (13 fő) 
v újjáalakul az MNVH Tanácsa (20 fő)
v megújult a Hálózat arculata: új logó, új honlap került bevezetésre
v az MNVH területi felelősök megyei szinten látják el a Hálózat képviseletét
v elfogadásra került a Cselekvési Terv, ami elérhető a www.mnvh.eu honlaponAz MNVH feladata továbbra is a vidékfejlesztésben érdekelt  összes szereplő együttműködési 

hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, 
gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési 

hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása

http://www.mnvh.eu/
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MNVH regisztráció

az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele regisztráció alapján lehetséges. Bármely 
személy vagy szervezet – ide értve az együttműködéseket, vidéki fejlesztéspolitikai 
szerveződéseket is – jogosult regisztrálni.

regisztráció kezdeményezése a www.mnvh.eu honlapon keresztül, a már regisztrált 
személyek és szervezetek a regisztráltak listájában találhatók meg

több, mint 13.000 regisztrált személy 
és szervezet a partnerek között 

előzetes nyilvántartásba vétel 
megszűnt, projektötlet 
benyújtásának feltételei változnak
(a regisztráció az előfeltétele a 
projektötlet benyújtásának) 
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MNVH területi felelős

Baranya megyei információs pont hétfői napokon 8 és 16 óra között:

• 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1 emelet 128., páros hét;
• 7843 Kémes, Kossuth u. 8., páratlan hét.

A hét többi napján személyes tanácsadás a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban 
regisztrált tagok, a Vidékfejlesztési Programban részt vevők számára, előre egyeztetett 
időpontban és helyszínen Baranya megye teljes területén.

Megyében támogatni az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek megvalósulását, a 
projektötletek benyújtásához információs segítség nyújtása a lehetséges partnereknek, 
szúrópróbaszerűen ellenőrizni a támogatást nyert projektötletek megvalósulását, a 
megvalósultakról adatbázis készítése, és jó gyakorlatokat gyűjtése.

Kapcsolattartás a hálózati tagokkal, és aktívan hozzájárulás a tagság bővüléséhez.



VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 

Keretösszeg:
35,94 Mrd Ft

Jelenleg nem pályázható!

• Összesen 1 660 db beérkezett kérelem
• Több mint 6,3 Mrd Ft forrásigény

• Támogatás maximuma 160 000 €
• Támogatás intenzitás 50-70%

Jogosultak:
• Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak 

minősülő mezőgazdasági termelő
• Igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt 

üzleti évben árbevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származott. 

1. célterület
• Új falusi szálláshely létesítése és 

meglévő fejlesztése esetében a 
projekt

eredményének rendelkeznie kell a 4 
napraforgós minősítést tartalmazó 

Minősítő
Bizonyítvánnyal 

• Amennyiben a projekt a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú 

mellékletben
nevesített településen) területén 
valósul meg, egyéb szálláshelyhez 

kapcsolódó
fejlesztés támogatható 

2. célterület:
• A felhívás 11. számú mellékletében 

felsorolt listában szereplő nem 
mezőgazdasági

termék- , szolgáltatás- és 
technológiafejlesztés 



A LEADER helyi fejlesztések 
megvalósítása

Keretösszeg: 
41,29 Mrd Ft

A Helyi Fejlesztési Stratégiában (HFS) meghatározott intézkedések alapján meghirdetett helyi felhívások.

Kedvezményezettek köre:
• A HACS által a HFS-ben meghatározott, vidéki térségben:

- székhellyel, telephellyel rendelkező mikro-vállalkozások;
- lakóhellyel rendelkező magánszemélyek;
- található önkormányzatok és civil szervezetek.

Támogatott tevékenységek köre:
• A HACS által meghatározott tevékenységek

Helyi felhívások megjelenése• A helyi felhívásokat  mellékletekkel együtt a HACS készíti el, de a szabályossági vizsgálatot 
az IH végzi.

• A felhívások 2017. október 30-tól folyamatosan jelennek meg a Magyar Államkincstár 
honlapján:

ü https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml


LEADER Akciócsoportok Magyarországon   
103 HACS működik

6 Baranya megyei 
Akciócsoport



MÁK regisztráció

ü A regisztráció az alábbi linken található nyomtatványok kitöltésével végezhető el: 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok

ü G1010 - Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek számára
ü G1020 - Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem természetes személyek számára + G1001-3 Betétlap képviseletre 

jogosult bejelentéséhez
ü Mindkét nyomtatványhoz szükséges csatolni egy 2 hónapnál nem régebbi, a pályázó nevére szóló bankszámla 

kivonatot + amennyiben szervezet regisztrál, szükséges aláírási címpéldány; egyesület, alapítvány esetén 30 napnál 
nem régebbi bírósági kivonat és alapszabály/vagy alapító okirat; cég esetén bírósági cégkivonat

ü Ügyfélkapus regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációt személyesen a regisztrációs 
szervnél (bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán, 
külképviseleten) vagy elektronikusan indíthatja el 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító 
igazolvány birtokában.

ü Amennyiben a pályázót meghatalmazott képviseli a kérelembeadás során, úgy mindkettőjüknek rendelkeznie kell 
regisztrációs számmal. A meghatalmazás elektronikusan készíthető el, ehhez a pályázónak jelszót kell igényelnie az 
Államkincstártól a következő nyomtatványon: G1040-2 Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő 
intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem

ü A kitöltött nyomtatványokat a következő címre kell postai úton elküldeni: Baranya Megyei Kormányhivatal
7602 Pécs Pf. 365 (Kormányhivatal címe: 7626 Pécs, Koller utca 7/2.)

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok


Általános ismeretek

ü Minden pályázatot elektronikusan kell benyújtani a https://
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes oldalon

ü A kérelmeknek illeszkedniük kell az adott Akciócsoport Helyi Fejlesztési Stratégiájához (HFS)
ü A pályázatok pontozásosak
ü Nem a benyújtás időpontja dönt, hanem a szakmaiság
ü Európai uniós támogatás utófinanszírozott, a ténylegesen felmerült és kifizetett számlák 

alapján, intenzitásnak megfelelő arányban utalják
ü ÁT feletti és el nem számolható ktg- elemeket saját erőből kell megvalósítani, de saját 

teljesítés nem lehetséges
ü 50% előleg igényelhető
ü Kifizetési Kérelem mérföldkövenként lehetséges
ü Építési tételek – ÉNGY alapú költségvetés
ü Eszköz, gép,  ÉNGY-én kívüli építés - 3 db független árajánlat

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes


Felhívások általános feltételei
  Gazdaságfejlesztés Közösségfejlesztés

Tevékenységek építés, eszköz-, gépbeszerzés, immateriális javak, 
marketing

főként eszközbeszerzés kismértékben építés, rendezvény

Pályázók székhellyel, telephellyel rendelkező mikro és kisvállalkozó 
gazdasági szereplők (magánszemély, őstermelő, ev, kft)

székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek, 
önkormányzatok

Támogatás 
intenzitása

járási besorolástól és a település hátrányos helyzetétől 
függően 70% vagy 60%

járási besorolástól és a település hátrányos helyzetétől függően 
95% vagy 85%

Elvárt hatás foglalkoztatás-, árbevétel növekedés érintett lakosság nagy száma

Fejlesztés 
helyszíne:

Akcióterület települései Akcióterület települései

Benyújtás, 
elbírálás

szakaszos szakaszos

Értékelés, rangsor 
állítás

100 pontos értékelés 100 pontos értékelés



Dél - Baranya Határmenti Települések Egyesülete

10 felhívás

Helyi felhívások megjelenése

ü Helyi termékek előállításának és marketingjének támogatása
ü Helyi gazdaságot kiegészítő szolgáltatások kapcsolódó támogatása
ü Helyi termékek piacra jutásának támogatása
ü Helyi termékek és szolgáltatások számára védjegy kialakítása
ü Bemutató gazdaság létrehozása, fejlesztése
ü Térségi üzleti típusú együttműködések
ü Kulturális, hagyományőrző és sporttevékenységet végző civil szervezetek támogatása
ü Értéktárak kialakítása és animálása
ü Rászorulók életkörülményeinek javítása
ü Helyi értékeket, termékeket, szolgáltatásokat bemutató fesztiválok támogatása

Keretösszeg: 692 
millió Ft

Siklósi és sellyei 
térség

Elérhetőségek

ü 7800 Siklós, Köztársaság tér 8.
ü www.dbhte.hu
ü dbhtesiklos@gmail.com
ü +36-72/579-092

mailto:dbhtesiklos@gmail.com
mailto:dbhtesiklos@gmail.com
mailto:dbhtesiklos@gmail.com


VP6-19.2.1.-19-11-17 Helyi gazdaságot kiegészítő szolgáltatások kapcsolódó 
támogatása

Siklósi, sellyei 
térség

100 millió Ft keretösszeg

• Minimális támogatás összege 200 000 Ft
• Maximális támogatás összege 10 000 000 Ft

• Az idegenforgalom ellátó képességéhez 
kapcsolódó vendéglátási, szabadidős-
egészségturisztikai, szépségápolási, egyéb 
szálláshely szállásszolgáltatási,kiskereskedelmi, 
utazásszervezési,személyszálítási,programszerv
ezési-, előadóművészeti, kiadvány és média 
szolgáltatási, takarítási-, zöldfelület kezelési, 
elektronikai- háztartási és kisgépjavítási 
szolgáltatások területén szükséges 
infrastruktúra és termelési feltételrendszer 
kialakítása 

Jogosultak:

Adószámmal nem rendelkező 
magánszemély (anm)

Őstermelő (ost)
Korlátolt felelősségű társaság (113)

Részvénytársaság (114)
Egyéb szövetkezet (129)

Betéti társaság (117)
Egyéni vállalkozó (231)

Egyéni cég (228)
Egyéb önálló vállalkozó (232)

Adószámmal rendelkező magánszemély 
(233)

Sportegyesület (521)
Polgárőr egyesület (526)

Nemzetiségi egyesület (528)
Egyéb egyesület (529)
Egyéb alapítvány (569)

Szociális szövetkezet (121) 

Dél - Baranya Határmenti Települések Egyesülete

Benyújtás első szakasza: 2018. 01. 31. – 2018. 03.02.



VP6-19.2.1.-19-5-17 Helyi termékek piacra jutásának támogatása

Siklósi, sellyei 
térség

40 millió Ft keretösszeg

• Minimális támogatás összege 200 000 Ft
• Maximális támogatás összege 10 000 000 Ft

• termék bolt vagy boltsarok kialakítása
• bemutató vagy árusító létesítmény 

létrehozása
Jogosultak:

Korlátolt felelősségű társaság (113)
Részvénytársaság (114)
Egyéb szövetkezet (129)

Betéti társaság (117)
Egyéni vállalkozó (231)

Egyéb önálló vállalkozó (232)
Szociális szövetkezet (121)

Egyéni cég (228)
Adószámmal rendelkező magánszemély (233)

Őstermelő (ost)
Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm) 

 

Termékleltárban többségében 
helyi terméket árusít

Információs hálózati tagság 
vállalása 

(www.videkunkkincsei.hu)

Dél - Baranya Határmenti Települések Egyesülete

Benyújtás első napja: 
2018. január 2.



Elszámolható költségek

ü Könyvvizsgálat
ü Projekt előkészítés
ü Műszaki ellenőr
ü Műszaki szolgáltatások
ü Marketing
ü Kötelező nyilvánosság
ü Egyéb szolgáltatás
ü Projektmenedzsment
ü Beruházás
ü K+F+I szolgáltatások
ü Közvetett szolgáltatások



Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

9 felhívás

Helyi felhívások megjelenése

ü Induló és működő vállalkozások eszköz és telephely fejlesztése
ü Turisztikai termékek és attrakciók fejlesztése
ü Helyi termék koordinált piacra jutása
ü Régi mesterségek tanulása, a hagyományok és az örökség őrzéséhez szükséges tudás megszerzése
ü Hagyományőrző, művészeti és kulturális csoportok működésének, tudásuk megszerzésének, továbbadásának támogatása. Hagyományőrző 

és kortárs programsorozatok támogatása.
ü Településfejlesztési programmal rendelkező települések számára gazdaságfejlesztési, vagy közösségfejlesztési célú programok 

megvalósítása
ü Civil szervezetek működésének, szervezetük fejlesztésének és együttműködésük támogatása
ü Ifjúsági közösségek szerveződésének és programjaik támogatása. Animátorok képzésének és működésének támogatása.
ü Helyi tájértékek állapotjavítása. Helytörténeti gyűjtemények, tájházak életre keltése programokkal. A meglévő értéktárak bővítése, közös 

értékleltár létrehozása.

Keretösszeg: 367 
millió Ft

Pécsi térség

Elérhetőségek

ü 7621 Pécs, Rákóczi út 1.
ü www.mecsekvidek.hu
ü info@mecsekvidek.hu
ü +36-72/211-914

mailto:info@mecsekvidek.hu
mailto:info@mecsekvidek.hu
mailto:info@mecsekvidek.hu


VP6-19.2.1.-60-1-1 Induló és működő vállalkozások eszköz és telephely fejlesztése

Pécsi térség

170 millió Ft keretösszeg

• Minimális támogatás összege 300 000 Ft
• Maximális támogatás összege 5 000 000 Ft
• A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó meglévő 

épület felújítása, bővítése, új épület kialakítása, 
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés.

Jogosultak:
Korlátolt felelősségű társaság (113)

Betéti társaság (117)
Szociális szövetkezet (121)

Agrárgazdasági szövetkezet (124)
Foglalkoztatási szövetkezet (128)

Egyéb szövetkezet (129)
Egyéni cég (228)

Egyéni vállalkozó (231)
Egyéb önálló vállalkozó (232)

Adószámmal rendelkező
Magánszemély (233)

Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
Őstermelő 

 

Az induló vagy meglévő gazdasági 
tevékenységhez kapcsolódó 
alternatív energia (szél, nap,

geotermia, megújuló) 
beruházások megvalósítása

Támogatási intenzitás 
60-70%

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

Benyújtás első szakasza: 2018. 01. 21. – 2018. 03. 21.



Elszámolható költségek

ü Terület előkészítési költség
ü Projekt előkészítés
ü Építéshez kapcsolódó költségek
ü Eszközbeszerzés költségei
ü Immateriális javak
ü Projektmenedzsment költség
ü Műszaki ellenőr költségei
ü Marketing
ü Vállalkozói készségfejlesztési tréning
ü Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei



VP6-19.2.1.-60-2-17 Turisztikai termékek és attrakciók fejlesztése

Pécsi térség

49 millió Ft keretösszeg

• Minimális támogatás összege 300 000 Ft
• Maximális támogatás összege 3 000 000 Ft

• A felhívás célja:  Turisztikai termékek, térségi 
szolgáltatói együttműködések, szervezeti és 
személyi képességek fejlesztése. Rendszerszerű 
együttműködés elérése a térség gazdaságának, 
közszolgáltatásainak és közösségeinek 
működésében.

Jogosultak:
• Korlátolt felelősségű társaság (113)
• Betéti társaság (117)
• Szociális szövetkezet (121)
• Agrárgazdasági szövetkezet (124)
• Foglalkoztatási szövetkezet (128)
• Egyéb szövetkezet (129)
• Egyéni cég (228)
• Egyéni vállalkozó (231)
• Egyéb önálló vállalkozó (232)
• Adószámmal rendelkező
• Magánszemély (233)
• Őstermelő 
• Sportegyesület (521)
• Polgárőr egyesület (526)
• Egyéb sportszövetség (516)
• Országos sportági szakszövetség (515)
• Nemzetiségi egyesület (528)
• Egyéb egyesület (529)
• Közalapítvány (561)
• Egyéb alapítvány (569)
• Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
• Helyi önkormányzat (321)
• Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (325)
• Helyi önkormányzatok társulása (327)
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
• Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)

 

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

Benyújtás első szakasza: 2018. 01. 21. – 2018. 03. 21.

Támogatási intenzitás 
60-70%



Elszámolható költségek

ü Meglévő közösségi szálláshely, turisztikai épület felújítása, bővítése, hozzákapcsolódóan telekhatáron 
belüli kisléptékű infrastuktúra fejlesztések

ü Rendezvények
ü Turisztikai szolgáltatásokhoz (falusi-, öko-, lovas-, vadász-, erdei-, horgász- és viziturizmushoz

kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer
fejlesztéséhez kapcsolódó költségek
Borturisztikai fejlesztések megvalósítása, úgymint vendégfogadásra alkalmas pince felújítása,
borterasz kialakítása
Meglévő turisztikai szálláshely szolgáltatás bővítése gasztropajta, gasztroterasz, kemencés udvar,
teaház, látvány-fűszerkert létesítmények kialakításával

ü Marketing tevékenység támogatása.
A Pécsi kistérség értékeit bemutató programok, több településen átívelő turisztikai rendezvények,
fesztiválok, program sorozatok megvalósítása, jó gyakorlatok bemutatása

ü Rendezvénynaptár elkészítése
ü Projekt előkészítés költségei
ü Projektmenedzsment költségek
ü Szakmai szolgáltatások költségei



Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

7 felhívás

Helyi felhívások megjelenése

ü Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések támogatása
ü A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek 

fejlesztése
ü A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések
ü Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek 

megismertetése tematikus programok segítségével
ü Speciális háziorvosi ellátások kialakítása, fejlesztése, szűrőprogramok kialakítása, népszerűsítése
ü Alternatív energia kiegészítő alkalmazása, alternatív energiaforrásokra alapozó közlekedésfejlesztés
ü Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése

Keretösszeg: 405 
millió Ft

Komlói és sásdi 
térség

Elérhetőségek

ü 7333 Kárász, Petőfi u. 21.
ü www.mvh-hacs.hu
ü forrai.kriszti@gmail.com
ü +36-30/2232 - 721

mailto:forrai.kriszti@gmail.com
mailto:forrai.kriszti@gmail.com
mailto:forrai.kriszti@gmail.com


VP6-19.2.1.-61-2-17 Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések

Komlói és 
sásdi térség

80 193 351 Ft keretösszeg

• Minimális támogatás összege 500 000 Ft
• Maximális támogatás összege 5 000 000 Ft

A Mecsek-Völgység-Hegyhát (HACS)
térségben jelentős turisztikai potenciál létezik, akár a 
természeti adottságokat, akár az épített örökségeket, 

kulturális hagyományokat,
rendezvényeket tekintve. Az utóbbi években egyre 

inkább előtérbe került az öko- és gasztroturizmus, ami 
egyrészről helyi lehetőségként jelenik

meg, másrészről, pedig az országos turizmusfejlesztési 
koncepcióval is összhangban áll

Jogosultak:

Agrárgazdasági szövetkezet (124)
Egyéb szövetkezet (129)

Egyéb, máshova nem sorolt vállalat (738)
Adószámmal rendelkező magánszemély (233)

Helyi önkormányzat (321)
Egyéb egyesület (529)

Közalapítvány (561)
Egyéb alapítvány (569)

Közhasznú társaság (736)
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

(599)
Őstermelő (ost)

Adószámmal nem rendelkező magánszemély 
(anm)

Korlátolt felelősségű társaság (113)
Közkereseti társaság (116)

Betéti társaság (117)
Egyéni vállalkozó (231)

Egyéb önálló vállalkozó (232) 

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Benyújtás első szakasza: 2018. 01. 02. – 2018. 04. 02.

Támogatási intenzitás 
60-95%



Elszámolható költségek

ü Projekt előkészítési költségek
ü A fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új épület, építmény építése, 

meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet 
kialakítása, korszerűsítése

ü A turisztikai tevékenységhez kötődő gépek, eszközök beszerzése
ü Projektmenedzsment költségek
ü Turisztikai tevékenységhez, fejlesztéshez kapcsolódó rendezvény megvalósításával 

kapcsolatos költségek
ü Rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek
ü Piackutatás, -elemzés díja
ü Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
ü Közbeszerzési költségek
ü Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
ü Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei



Szinergia Egyesület

7 felhívás

Helyi felhívások megjelenése

ü Helyi termékek előálításának és piacra jutásának támogatása.
ü Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyi termék előállításának támogatása
ü Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása
ü A Zrínyi Zöldút és Mária Út megvalósításához kapcsolódó összefogások kialakítása
ü Tematikus rendezvények támogatása
ü Helyi identitásfejlesztés támogatása
ü Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása 

Keretösszeg: 413 
millió Ft

Szentlőrinci és 
sásdi térség

Elérhetőségek

ü 7900 Szigetvár, Deák Ferenc Tér 16 (II.emelet, 20-as számú iroda)
ü www.leaderszinergia.hu
ü szinergialeader@gmail.com
ü +36-73/312-511

mailto:szinergialeader@gmail.com
mailto:szinergialeader@gmail.com
mailto:szinergialeader@gmail.com


VP6-19.2.1.-82-8.1.4-17 A Zrínyi Zöldút és Mária Út megvalósításához kapcsolódó összefogások kialakítása

Szentlőrinci és szigetvári 
térség

95 760 000 Ft keretösszeg

• Minimális támogatás összege 2 000 000 Ft
• Maximális támogatás összege 5 000 000 Ft
Az akcióterületen, különösen a Dél-Zselici 
tájegységben magas az ökoturisztikai potenciál, ami 
egy fontos kitörési pont lehet az elvándorlással,
elöregedéssel, magas munkanélküliséggel sújtott 
falvakban. Szórványosan már most is számos falusi 
turizmussal foglalkozó szervezet kínál
szolgáltatásokat, tevékenységüket a turizmusban 
rejlő lehetőségeket felismerő civil szervezetek és 
önkormányzatok munkája egészíti ki. Hiányzik
azonban az egységes térségi marketing, program- és 
szolgáltatás szerkezete. Ehhez szükséges a 
turisztikában érdekelt szolgáltató szervezetek
összefogása és közös fellépése

Jogosultak:

Vallási tevékenységet 
végző szervezet (525)
Egyéb egyesület (529)

Egyéb alapítvány (569) 

 

Szinergia Egyesület

Benyújtás szakasza: 2018. 02. 15. – 2018. 05. 31.

Támogatási intenzitás 
85-90%

A pályázat benyújtásához 
alapvető kritérium a helyi 

TDM támogató nyilatkozata 



Elszámolható költségek

ü Projekt előkészítési költségek
ü Tematikus útvonalak kialakításához kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés
ü Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek,
ü egyéb kommunikációs tevékenységek költségei.
ü Projektmenedzsment költségek
ü Turisztikai tevékenységhez, fejlesztéshez kapcsolódó rendezvény megvalósításával kapcsolatos költségek
ü Szakmai anyagok, tanulmányok elkészítésének költsége
ü Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi költségek, utazási díjak
ü Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helység és terembérlet díja, szakmai megvalósításhoz
ü kapcsolódó eszközök bérlési költsége
ü Munkabér,foglalkoztatást terhelő adók, járulékok,személyi jellegű egyéb kifizetések



ZENGŐ-DUNA Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

7 felhívás

Helyi felhívások megjelenése

ü Magyarországon engedélyezett háztáji haszonállat tartási körülményeinek javítása
ü Helyi vállalkozók a fejlődés útján
ü Helyi termékek a Zengő-Duna térségében
ü Civilek a Zengő-Duna térségében
ü "Együtt-egymásért"-program: a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése a Zengő-Duna térségében
ü Közösségi klubok létrehozása
ü Rendezvények a Zengő-Duna térségében

Keretösszeg: 354 
millió Ft

Bólyi és pécsváradi 
térség

Elérhetőségek

ü 7754 Bóly, Nyárádi u. 2. 
ü www.zengoduna.hu
ü leader@boly.hu
ü +06-69/868-027

mailto:leader@boly.hu
mailto:leader@boly.hu
mailto:leader@boly.hu


VP6-19.2.1.-102-1-17 Helyi termékek a Zengő-Duna térségében

Bólyi és pécsváradi 
térség

55 millió Ft keretösszeg

• Minimális támogatás összege 300 000 Ft
• Maximális támogatás összege 5 000 000 Ft

A fejlesztés célja,az infrastrukturális és eszközbeszerzés, mely hozzájárul a 
hosszútávú fejlődéshez, versenyképesség növeléséhez,

munkahelymegtartáshoz és új munkahelyek létrejöttéhez

Jogosultak:
Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
Betéti társaság (117)
Korlátolt felelősségű társaság (113)
Egyéni vállalkozó (231)
Természetes személy kizárólag akkor adhat be projektet, amennyiben 
lakhelye 2017. január 1. előtt a Zengő-Duna HACS területén volt
Mikrovállalkozás kizárólag akkor adhat be projektet, amennyiben 
székhelye/telephelye 2017. január 1. előtt a Zengő-Duna HACS 
területén volt 

 

 Turisztikai tevékenység 
nem támogatható

ZENGŐ-DUNA Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Benyújtás első szakasza: 2018. 01. 15. 2018. 02. 23.

Támogatási intenzitás 
50-60%



Elszámolható költségek

ü Projekt előkészítési költségek
ü A fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: meglévő építmény, épület felújítása,
ü bővítése, korszerűsítés
ü A fejlesztett ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúrafejlesztések
ü Projektmenedzsment költségek
ü A fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő gépek, eszközök beszerzése
ü Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
ü Rendezvény szervezés költségei
ü Műszaki ellenőr költsége



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Vanyúr Arnold
MNVH Területi felelős

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT.
H-7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Mobil: +36 30 261 1537
E-mail: vanyur.arnold@szpi.hu
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