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Aktív turisztikai megállópontok 
kialakítása, fejlesztése



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



Önállóan támogatható Önállóan nem támogatható

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

Támogatható tevékenységek



Műszaki és szakmai elvárások

 Az alábbi többletszolgáltatások közül 3 választása kötelező:

a) szeméttároló

b) utcabútor

c) esőbeálló

d) ivóvízvételi lehetőség

e) áramvételi lehetőség

f) mosdóhelyiség

g) internet hozzáférés

h) kerékpártároló

i) kerékpárjavításhoz szükséges javító készlet

 A 6.2-es intézkedés keretében kidolgozott egységes arculatú információs tábla 
legyártása és kihelyezése.

 Tagság vállalása a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesületben.



 Támogatást igénylők köre

 Adószámmal rendelkező és nem rendelkező magánszemély

 Egyéni- és társas mikrovállalkozás

 Helyi önkormányzat

 Egyház

 Civil szervezetek

 A mikrovállalkozás 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.

A helyi támogatási kérelmek benyújtásának 
feltételei



Benyújtás határideje, módja

 Benyújtás kezdete: 2020. február 15.

 Szakasznapok: 2020. március 1.

 2020. április 15.

 2020. május 1.

 A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
lehet benyújtani (MVH regisztrációs számmal rendelkezni kell)



 Tervezett keretösszeg: 42.637.961 Ft

 Projektméret: 1.000.000 Ft – 4.000.000 Ft

 Támogatási intenzitás: helyi önkormányzat, egyház, 
civil szervezet 90%, természetes személy, egyéni- és 
társas mikrovállalkozás 70%

A projektek finanszírozása



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: +36 30 255 1879


