
Civil szervezetek 
tevékenységének támogatása

Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület 



Felhívás célja

• Az Egyesület illetékességi területén működő civil
szervezetek eszköz- és gépparkjának fejlesztése,
tevékenységeinek támogatása és a civil szervezet
tevékenységét népszerűsítő marketing tevékenység
támogatása



Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható Önállóan nem támogatható

Új eszköz, gép beszerzése Projektmenedzsment

Marketing Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A szervezet alapszabályában rögzített cél szerinti 
tevékenységhez, ezen célok megvalósulásához 
kell kapcsolódni.
Építés csak a beszerzésre kerülő eszköz beépítése 
kapcsán lehet



A helyi támogatási kérelmek 
benyújtásának feltételei

• Támogatást igénylők köre:
• Sportegyesület

• Polgárőr egyesület

• Nemzetiségi egyesület

• Egyéb egyesület

• Közalapítvány

• Egyéb alapítvány

• Legkésőbb 2018. december 31. óta a LEADER HACS tervezési területéhez 
tartozó valamelyik települése bel-, vagy külterületén bíróság által bejegyzett
székhellyel rendelkezik

• A tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján látvány-
csapatsport támogatásban nem részesült



Finanszírozás, benyújtás

• Tervezett keretösszeg: 
29.289.682 Ft

• Projektméret:
200.000 Ft – 2.000.000 Ft

• Támogatási intenzitás:       
90%

• Benyújtás kezdete:           
2021. szeptember 01.

• Szakasznapok:
2021. szeptember 30.       
2021. október 30.            
2021. december 30. 



Komplex 
vállalkozásfejlesztés



Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható Önállóan nem támogatható

Új eszközök, gépek beszerzése Projektmenedzsment

Építés, felújítás (engedélynek már meg kell lenni!!!) Műszaki ellenőri szolgáltatás

Infrastrukturális és technológiai háttér kialakítása Immateriális javak

Energetikai korszerűsítés Marketing

Kisléptékű infrastruktúra tevékenység
fejlesztése

Projekt előkészítés, tervezés

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása



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

• Őstermelő

• Egyéni és társas mikro vállalkozások

• A TK 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



• Tervezett keretösszeg: 
315.036.524 Ft

• Projektméret: 1.000.000 Ft –
6.000.000 Ft

• Támogatási intenzitás: 70%

• Szakasznapok:                    
2021. október 20.             
2021. december 20.         
2022. február 20.



• A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtása előtt
minimum 1 alkalommal konzultációt köteles lefolytatni a Vasi
Hegyhát-Rábamente Egyesület munkaszervezetével.

• Projektadatlap

• A munkaszervezet hivatalos dokumentumot állít ki, melyet a
pályázathoz csatolni szükséges, a támogatási kérelem nem
hiánypótolható melléklete.

• Elektronikus benyújtás ügyfélkapun keresztül (MVH regisztrációs 
szám)



Elérhetőség

• Iroda címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.
• Honlap: www.vasihegyhat-rabamente.hu

• E-mail: 
oleader@vasihegyhat-rabamente.hu
oleaderiroda@vasihegyhat-rabamente.hu

• Telefon:
oPetz Emese: +36 30 601 3505
oTamics Beatrix: +36 30 224 8963

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

