
Vasi Hegyhát-Rábamente 
Egyesület

LEADER helyi felhívások



Bevezető

• Összes fejlesztési forrás: 411.535.256 Ft

• Felhívásaink száma: 11 db

o Gazdaságfejlesztési felhívásaink száma: 6 db

o Nem gazdaságfejlesztési felhívásaink száma: 5 db



Vállalkozásoknak

Felhívás
Önállóan

támogatható 
tevékenységek

Önállóan nem 
támogatható

tevékenységek
Támogatást igénylők köre Intenzitás

Minimum 
összeg

Maximum
összeg

Benyújtási
határidő

Nem mezőgazdasági 
mikro vállalkozások

támogatása
VP6-19.2.1.-92-1.1-17 • Eszköz és 

gépbeszerzés

• Építés

• Felújítás

• Bővítés

• Energetikai 
korszerűsítés

• Infrastrukturális
és technológiai 
háttér kialakítása

• Tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása

• Projektelőkészítés, 
tervezés

• Immateriális javak 
beszerzése

• Kisléptékű infrastruktúra 
tevékenység fejlesztése

• Marketing

• Projektmenedzsment

• Műszaki ellenőri 
szolgáltatás

• Egyéni és társas mikro vállalkozások
• Adószámmal rendelkező magánszemély

12 hónapnál régebb óta van székhelye, 
telephelye, lakhelye, vagy tartózkodási helye a 
térségben, nem mezőgazdasági tevékenységet 
fejleszt, mezőgazdasági tevékenységből 
származó árbevétele 50% alatti

70%

500.000 Ft 3.000.000 Ft
Szeptember 

30. 

Nem mezőgazdasági 
mikro vállalkozások 

indításának
támogatása

VP6-19.2.1.-92-1.2-17

• Induló mikro vállalkozások
• Adószámmal nem rendelkező 

magánszemélyek

12 hónapnál régebb óta van székhelye, 
telephelye, lakhelye, vagy tartózkodási helye a 
térségben, nem mezőgazdasági tevékenységű, 
vállalja, hogy egyéni vagy társas vállalkozóként 
nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét. 

75%



Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése 
VP6-19.2.1.-92-1.3-17

Önállóan támogatható 
tevékenységek

Önállóan nem támogatható
tevékenységek

Támogatást igénylők köre Intenzitás
Minimum 

összeg
Maximum

összeg
Benyújtási
határidő

• Eszköz és gépbeszerzés
• Építés
• Felújítás
• Bővítés
• Energetikai korszerűsítés
• Infrastrukturális és 

technológiai háttér 
kialakítása

• Tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása

• Projektelőkészítés, tervezés
• Kisléptékű infrastruktúra 

tevékenység fejlesztése
• Marketing
• Projektmenedzsment
• Műszaki ellenőri szolgáltatás

• Őstermelő
• Adószámmal nem rendelkező 

magánszemély

12 hónapnál régebb óta van lakhelye, 
vagy tartózkodási helye a térségben, 
vállalják, hogy legkésőbb a fejlesztést 
követő 3. év végére elérik a 6000 euro 
STÉ termelési értéket.

75% 500.000 Ft 2.500.000 Ft Szeptember 30.



Felhívás
Önállóan támogatható 

tevékenységek
Önállóan nem támogatható

tevékenységek
Támogatást igénylők köre Intenzitás

Minimum 
összeg

Maximum
összeg

Benyújtási
határidő

Régi, hagyományos 
szerkezetű présházak 
felújítása
VP6-19.2.1.-92-3.1-17

• Építés
• Felújítás
• Korszerűsítés
• Épületgépészet

kialakítása,
korszerűsítése

• Tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása

• Kisléptékű infrastruktúra 
tevékenység fejlesztése

• Területelőkészítés
• Műszaki ellenőri szolgáltatás
• Projektmenedzsment
• Projektelőkészítés, tervezés

• Természetes személyek
• Helyi önkormányzat
• Civil és nonprofit szervezetek

Térség településeinek szőlőhegyén 
zártkerti, hagyományos szerkezetű, 
saját tulajdonú vagy hosszú távú 
bérleti vagy használati szerződéssel 
rendelkezik

85% 500.000 Ft 2.000.000 Ft
Szeptember 

19.

Hagyományos, 
szőlőhegyi művelés 
fenntartásának 
támogatása
VP6-19.2.1.-92-3.2-17

• Eszközbeszerzés
• Fejlesztési

tevékenységhez
kapcsolódó
tereprendezés

• Szőlő és/vagy 
gyümölcs szaporító 
anyag, oltvány 
beszerzése

• Építés

• Tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása

• Ügyvédi, hatósági eljárások, 
egyéb szolgáltatások

• Projektmenedzsment
• Területelőkészítés

• Adószámmal nem rendelkező
magánszemély

• Őstermelő

Legalább 1500 m2 saját tulajdonú, 
szőlő és/vagy gyümölcsös ágban 
művelt szőlőhegyi terület akár több 
helyrajzi számon is, őstermelővé 
válik ha még nem az

75% 400.000 Ft 500.000 Ft
Szeptember 

30.



Önkormányzatoknak
Felhívás

Önállóan támogatható 
tevékenységek

Önállóan nem támogatható
tevékenységek

Támogatást igénylők köre Intenzitás
Minimum 

összeg
Maximum

összeg
Benyújtási
határidő

Mintaprogram 
mélyszegénységben élő 
emberek önellátó 
gazdálkodásának 
elősegítéséhez
VP6-19.2.1.-92-2.1-17

• Ismeretterjesztő programok,
előadások szervezése

• Mentori program (felzárkózás,
önellátás ösztönzése, 
munkaerőpiacon való 
megjelenés)

• Mentori programhoz 
kapcsolódó szakemberek, 
előadók bevonása

• Tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása

• Alapanyag és egyéb beszerzés
• Projektmenedzsment
• Eszközbeszerzés
• Marketing

• Helyi önkormányzatok
• Civil szervezetek
• Egyház

90%

500.000 Ft 5.000.000 Ft

Szeptember 
19.

Települések fedett 
szabadtéri közösségi 
tereinek kialakítása
VP6-19.2.1.-92-4.1.-17

• Szabadtéri közösségi színterek 
kialakítása, építése

• Szabadtéri közösségi színterek 
bővítése

• Szabadtéri közösségi színterek 
korszerűsítése

• Tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása

• Projektmenedzsment
• Kisléptékű infrastruktúra 

tevékenység fejlesztése
• Műszaki ellenőri szolgáltatás
• Projektelőkészítés, tervezés

• Helyi önkormányzat
• Civil szervezet
• Egyház 

Fenntartási időszakban 
évente legalább 2 
esemény 

500.000 Ft 2.800.000 Ft

Innovatív gyermek és 
ifjúsági programsorozat 
megvalósítása 
VP6-19.2.1.-92-5.1-17

• Programok szervezése
• Előadások szervezése
• Programokhoz kapcsolódó 

személy és teherszállítás 

• Tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása

• Alapanyag és egyéb beszerzések
• Eszközbeszerzés
• Marketing
• Projektmenedzsment 

• Helyi önkormányzat
• Civil szervezet
• Egyház

Egész évet átfogó, 
legalább 10 programból 
álló programsorozat, egy 
településről csak egy 
pályázat támogatható

500.000 Ft 2.000.000 FT



Felhívás
Önállóan támogatható 

tevékenységek
Önállóan nem támogatható

tevékenységek
Támogatást igénylők 

köre
Intenzitás

Minimum 
összeg

Maximum 
összeg

Benyújtási
határidő

A kerékpáros turizmus 
feltételeinek 
megteremtése
VP6-19.2.1.-92-6.2-17

• Kerékpárúthoz kapcsolódó kis 
értékű eszközök beszerzése

• A kialakítást, bemutatást, 
népszerűsítést célzó 
rendezvény szervezése

• Útbaigazító táblák 
beszerzése, elhelyezése

• Tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása

• Projektmenedzsment
• Kerékpárút nyomvonalának 

engedélyezési eljárása
• Marketing
• Mobil alkalmazás fejlesztése
• Projektelőkészítés, tervezés
• Műszaki ellenőri szolgáltatás

• Helyi önkormányzat
• Civil és nonprofit 

szervezetek
90% 5.000.000 Ft 10.000.000 Ft

Szeptember 
19.

Térségi kerékpárúthoz
kapcsolódó kisléptékű 
fejlesztések
VP6-19.2.1.-92-6.3-17

• Kisléptékű fejlesztések
(építmények építése, 
pihenőhely zöldfelület 
rendezése)

• Eszközbeszerzés 

• Tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása

• Projektmenedzsment
• Projektelőkészítés, tervezés
• Műszaki ellenőri szolgáltatás
• Területelőkészítés 

• Helyi önkormányzat
• Civil és nonprofit 

szervezet
• Egyház
• Turisztikai mikro 

vállalkozás
• Adószámmal rendelkező 

természetes személy

A település kapcsolódjon a 
6.2 intézkedés keretében 
kidolgozott kerékpárúthoz

70% 500.000 Ft 1.500.000 Ft
Szeptember 

30.



Helyi turisztikai emberek szakmai képzése
VP6-19.2.1-92-6.1-17

Önállóan
támogatható 

tevékenységek

Önállóan nem 
támogatható

tevékenységek

Támogatást igénylők 
köre

Intenzitás
Minimum 

összeg
Maximum 

összeg
Benyújtási 
határidő

• 2 éves foglalkoztatás
a képzést, oktatást 
sikeresen befejezők 
közül

• Oktatáson, képzésen való 
részvétel

• Tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása

• Projektmenedzsment 

• Helyi önkormányzatok
• Civil szervezetek
• Turisztikai mikro 

vállalkozások

Első évben 70%
Második évben 60%

1.000.000 Ft 4.500.000 Ft Szeptember 30.



• A VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák 
megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a 
Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső 
alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként 
lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:

• https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok




Elérhetőségek

• Iroda címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.

• Honlap: www.vasihegyhat-rabamente.hu

• E-mail: 

o leader@vasihegyhat-rabamente.hu

o leaderiroda@vasihegyhat-rabamente.hu

• Telefon:

o +36 30 601 3505

o +36 30 224 8963

http://www.vasihegyhat-rabamente.hu/
mailto:leader@vasihegyhat-rabamente.hu
mailto:leaderiroda@vasihegyhat-rabamente.hu

