
Tájékoztató a megjelenő 
új felhívásokról

Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület



Komplex vállalkozásfejlesztés I.

• Felhívás célja: helyi vállalkozások jövedelemszerző
képességének fokozása  társadalmi elégedettség
emelése, gazdasági élet fellendítése. Helyi termékeket
termelő, mezőgazdasági termék előállítás- és feldolgozás
támogatása, meglévő tevékenység fejlesztése, új
tevékenység elindításának ösztönzése, új helyi termék
megjelenése.



Komplex vállalkozásfejlesztés II. 

• Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható Önállóan nem támogatható

Új eszközök, gépek beszerzése Projektmenedzsment

Építési engedélyhez nem kötött ingatlan építése, 
felújítása

Műszaki ellenőri szolgáltatás

Infrastrukturális és technológiai háttér kialakítása Immateriális javak

Energetikai korszerűsítés Marketing

Kisléptékű infrastruktúra tevékenység fejlesztése

Projekt előkészítés, tervezés

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása



Komplex vállalkozásfejlesztés III. 

• Támogatást igénylők köre:
• Adószámmal rendelkező és nem rendelkező magánszemély

• Őstermelő

• Egyéni és társas mikro vállalkozások

A pályázat benyújtását megelőző 6 hónapnál régebben rendelkezik székhellyel, telephellyel,
lakhellyel vagy tartózkodási hellyel a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület működési területén

 Induló vállalkozás (12 hónapon belül jegyezték be, nincs lezárt üzleti éve)

Működő nem mezőgazdasági pályázó esetén a mezőgazdasági tevékenységből származó
árbevétele 50% alatti

Működő mezőgazdasági pályázó esetén a mezőgazdasági tevékenységből származó
árbevétele 50% feletti és vállalja, hogy a legkésőbb a fejlesztést követő 3. év végére eléri a
6000 euro STÉ termelési értéket



Komplex vállalkozásfejlesztés IV. 

• Támogatásban nem részesíthető:
• Az a támogatást igénylő, aki a Nem mezőgazdasági
mikrovállalkozások támogatása című felhíváshoz kapcsolódóan már
rendelkezik támogatói okirattal

• Az a támogatást igénylő, aki a Nem mezőgazdasági
mikrovállalkozás indításának támogatása című felhíváshoz
kapcsolódóan már rendelkezik támogatói okirattal

• Az a támogatást igénylő, aki a Mezőgazdasági termék
előállításának és feldolgozásának ösztönzése című felhíváshoz
kapcsolódóan már rendelkezik támogatói okirattal



Komplex vállalkozásfejlesztés V.

• Tervezett keretösszeg: 46.368.231 Ft

• Projektméret: 1.000.000 Ft – 6.000.000 Ft

• Támogatási intenzitás: 70%





Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, 
fejlesztése I.

• Felhívás célja: aktív turisztikai élménypontok
kialakítása, meglévő szolgáltatópontok fejlesztése. A
térség jelentős bakancsos-, kerékpáros-, vízi-, vadász-,
lovas-, és horgászturizmushoz kapcsolódó adottságokkal
rendelkezik  aktív turisztikai kínálat bővíthető, újfajta
minőségi kínálat hozható létre  egységes arculat 
turisztikai pontok összehangolása  térség jobb
megítélése



• Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható Önállóan nem támogatható

Építési engedélyhez nem kötött épület, 
építmény építése, felújítása, bővítése

Projektmenedzsment

Eszközbeszerzés Projekt előkészítés, tervezés

Műszaki ellenőri szolgáltatás

Marketing

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A műszaki szakmai elvárások fejezetben 
meghatározott többletszolgáltatások közül 
legalább HÁROM biztosítása

Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, 
fejlesztése II.



• Támogatást igénylők köre
• Adószámmal rendelkező és nem rendelkező magánszemély
• Egyéni és társas mikro vállalkozás
• Helyi önkormányzat
• Egyház
• Civil szervezetek

Mikro vállalkozás rendelkezik turizmushoz kapcsolódó bejegyzett tevékenységi körrel
A pályázat benyújtását megelőző 6 hónapnál régebben rendelkezik székhellyel, telephellyel, 

lakhellyel vagy tartózkodási hellyel a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület működési területén
Amennyiben a természetes személy nem rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, 

akkor legalább 6 hónapja székhellyel, telephellyel vagy saját tulajdonú ingatlannal kell 
rendelkeznie 

Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, 
fejlesztése III.



• Tervezett keretösszeg: 42.660.625 Ft

• Projektméret: 1.000.000 Ft – 4.000.000 Ft

• Támogatási intenzitás: helyi önkormányzat, egyház, civil 
szervezet 90%, természetes személy, egyéni és társas mikro
vállalkozás 70%

Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, 
fejlesztése IV.



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
o kornel@vasihegyhat-rabamente.hu

• Telefon:
o Petz Emese: +36 30 601 3505
o Tamics Beatrix: +36 30 224 8963
o Németh Kornél Károly: +36 30 255 1879


