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2012. június 21.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
Támogatási kérelem benyújtás 2012. július 1 – július 31. között
Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2012. (VI.20.) számú
közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

KIVONAT
Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (továbbiakban: jogcímrendelet) 2. § (1) bekezdése alapján
támogatás vehető igénybe az alábbi négy különböző célterületen:
1. célterület: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő
falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik
fejlesztéséhez
2. célterület: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2.
számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez,
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez
3. célterület: a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek és ifjúsági
turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,
már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez,

szolgáltatásainak fejlesztéséhez
4. célterület: szálláshelyhez nem kötődő:
a) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
b) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
c) vadászturizmushoz,
d) erdei turizmushoz,
e) horgászturizmushoz,
f) vízi turizmushoz,
g) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer
fejlesztéséhez.
A támogatás igénybevételére jogosult a jogcímrendelet 5.§ (1)-(4) bekezdés alapján
a) a természetes személy,
b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
c) a települési önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában
meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
d) a nonprofit szervezet, és
e) az egyház.
Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadások:
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó
építési munka,
b) az MVH által rendszeresített Árajánlatos tételbejelentő lapon elszámolható, a támogatási
rendelet 3. mellékletében nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló
berendezési tárgyak, eszközök,
c) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa
telepítése,
d) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja,
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás,
f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás az ügyfél
támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
A támogatás mértéke, ha az ügyfél:
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat,
települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy
nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és
aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás
65%-a, vagy
ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható
kiadás 60%-a;
b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához
köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a.
A jogcímrendelet 10. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2012. július 1-től 2012.
július 31-ig lehet benyújtani. Mindezek alapján a támogatási kérelmet legkorábban 2012.
július 1-jén, legkésőbb július 31-én lehet postára adni a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett

formanyomtatványon a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti
irodájához.

A maximálisan igényelhető támogatási összeg a Cserhátalja LEADER
HACS területén: 35.000.000 Ft.
Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet valamint a 79/2012. (VI.20.) számú MVH közlemény
letölthető a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület honlapjáról:
52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
79/2012. (VI.20.) MVH közlemény

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
Támogatási kérelem benyújtás 2012. június 30-ig

KIVONAT
Támogatás a 47/2012. (V. 11.) számú rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) 2. § (1)
– (2) bekezdése alapján mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím keretében
megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó gazdaságon
kívül végzett olyan tevékenységre vehető igénybe, amely legkésőbb az első kifizetési
kérelem benyújtásakor szerepel a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy
természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig az egyéni
vállalkozó felvett tevékenységei között szerepel.
A támogatási rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés alól kivétel, ha a
tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, ebben az esetben legkésőbb az
utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a tevékenyégnek a mikrovállalkozás
bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az utolsó kifizetési
kérelem benyújtásáig az egyéni vállalkozó felvett tevékenységei között kell lennie.
A támogatott beruházás keretében a következő tevékenységek, eszközök, elszámolható
kiadások támogathatók:
− a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a támogatási rendelet 4.
mellékletében szereplő eszközök;
− Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett
épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
− a támogatási rendelet 3. mellékletében meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel
érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;

− a támogatási rendelet 3. mellékletében meghatározott minőségbiztosítási és
környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
− a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
− a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően eszközként elszámolható kiadás a
vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
A támogatás mértéke:
a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható
kiadás 65%-a,
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a,
de nem lehet több mint a LEADER HACS illetékességi területén az igényelhető
legmagasabb támogatási összeg.
− A rendelet szerint ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén
legfeljebb 10 000 000 Ft támogatás igényelhető.
− A rendelet szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány
bevezetésére legfeljebb 2 500 000 Ft támogatás igényelhető.

A maximálisan igényelhető támogatási összeg a Cserhátalja LEADER
HACS területén: 35.000.000 Ft.
A támogatási rendelet 8. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2012. június 1. és
2012. június 30. között lehet benyújtani. Mindezek alapján, mivel 2012. június 30. napja
pihenőnapra esik, a támogatási kérelmet legkorábban 2012. június 1-én, legkésőbb július
2-án adhatja postára.
A 47/2012. (V. 11.) számú rendelet az alábbi linkre kattintva letölthető a Cserhátalja
Vidékfejlesztési Egyesület weboldaláról:
47/2012. (V. 11.) számú rendelet
A támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó kitöltési útmutatót valamint a szükséges
adatlapokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2012. (V.21.) számú
Közleménye tartalmazza, a dokumentumok az alábbi linkre kattintva elérhetők és
letölthetők:
71/2012. (V.21.) számú MVH közlemény

Ingyenes megjelenési lehetőség szállásadóknak, horgásztanyáknak,
vadászházaknak, lovasoknak, termelőknek, kézműveseknek,
borászatoknak, ökogazdaságoknak , biogazdaságoknak a

www.falusiturizmus.hu oldalon!
Már egy hónapja elérhető a falusi turizmust népszerűsítő új internetes portál a
www.falusiturizmus.hu, mely a megszokottól eltérően nemcsak szállásokat és programokat
kínál, hanem komplex módon igyekszik bemutatni a Vidék esszenciáját:
- kulturális kincsek a hagyományőrzéstől a szakrális helyekig;
- a magyar gasztronómia sokszínűsége a tájjellegű receptektől az ökogazdaságokig;
- természeti értékeink az arborétumoktól a nemzeti parkokig.
- közösségi tereink a termelői piactól a kézműves kirakodóvásárokig.
Nem titkolt cél és vállalás, hogy ezzel a kezdeményezéssel a Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége igyekszik felélénkíteni a belföldi turizmust és vidékre csábítani minél több utazni
vágyót.
Az oldalon az érdeklődők eligazodását segíti egy intelligens térkép is, melyen csak
ki kell jelölni a felfedezni vágyott területet és máris megkapjuk az oda vonatkozó aktuális
programokat, kulturális örökségeket, túraútvonalakat, borturisztikai bemutatókat, de még a
kedvezményes csomagajánlatokat is!
A falusi turizmust népszerűsítő kezdeményezést felkarolták hazánk művészei is, hiszen a
"Művészek a Vidékért" elnevezésű kampányhoz huszonegy olyan ismert személyiség
csatlakozott a „ Vidék Turisztikai Nagyköveteként „ akiket megérint a szelíd turizmus, a
természet közelsége, a környezettudatos életforma. Az új oldalon az egyes térségek
természeti, kulturális értékeit, gasztronómiáját, a vidéki életet egy-egy színművész, televíziós
személyiség mutatja be. A 21 felkért közismert személyiség között van többek között Szarvas
József, Molnár Piroska, Sinkó László, Oszter Sándor, Trokán Péter, Buza Sándor, Barabás
Évi, Ördög Nóri, Klausmann Viktor, Nádasy Erika.
Amennyiben vonzónak találta honlapunkat és Vidéki Szolgáltatóként
Ingyenesen szívesen megjelenne a Vidék Turisztikai Portálján, akkor a
mellékelt regisztrációs lapot kitöltve a központi ügyfélszolgálati irodánk felé
továbbítsa a megadott elérhetőségek egyikén.
A regisztrációs laphoz, kérjük csatoljon 2 db fényképet is.
Központi Információs Iroda :
E-mail: info@falusiturizmus.hu
Telefon: 061/352-9804
Cím: 1077 Budapest, Király u.93.
Falusi és Agroturizmus országos Szövetsége
Regisztrációs lap szállásadóknak letöltés
Regisztrációs lap szolgáltatóknak letöltés

TERVEZÉSI FELHÍVÁS

Nógrád Megye Önkormányzata, mint a területi fejlesztéspolitika és fejlesztési tervek
kidolgozásáért felelős szervezet, tervezési felhívást tesz közzé azzal a céllal, hogy Nógrád
megye területéről integrált térségi fejlesztési programjavaslatokat gyűjtsön össze a 20142020 időszakra készülő megyei fejlesztési koncepcióhoz.
Programjavaslatot benyújthat: bármely szervezet vagy magánszemély
Benyújtási határidő: 2012. július 6.
A benyújtandó program szakmai elvárásai:
• adjon választ a megyében, az érintett térségben fennálló társadalmi-gazdasági
problémák komplex megoldására
• térségi integrált fejlesztésre tegyen javaslatot, azaz több területi szereplő által
együttműködésben végrehajtott, több ágazatot érintő, több tématerületet felölelő,
egymás között kölcsönhatásokat optimalizáló fejlesztési programot fogalmazzon meg
• legyen programszemléletű, azaz ne adott térségi projektek összességét jelentse,
hanem valódi partnerséget építsen, jelenjen meg benne az egyes szereplők,
adottságok, kompetenciák, források egymást erősítő hatása.
A programjavaslat ajánlott tartalma:
1. Összefoglaló
2. A programot megvalósító szervezet és partnereinek rövid bemutatása
3. A fejlesztési igény megalapozása (helyzetelemzés)
4. A program célkitűzése, elvárt eredményei, hatásai
5. Célcsoportok
6. A tervezett program tartalmának bemutatása (részprojektek, előkészítettség)
7. Cselekvési és ütemterv negyedéves bontásban
8. Fenntartási, működtetési javaslat
9. A program pénzügyi kereteinek meghatározása
10. Kockázatok felmérése
A programjavaslat maximális terjedelme 25 oldal.
Benyújtás helye és bővebb információ: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 3100
Salgótarján, Rákóczi u. 36. Tel.: 32/421-400 E-mail: nmtkht@nmtkht.hu
Benyújtás módja: 1 db nyomtatott és 1 db elektronikus példány CD lemezen, személyesen
vagy postai úton

Ésszerűbb élelmiszerbiztonsági követelmények a helyi piacokon

A Vidékfejlesztési Minisztérium a helyi piacok számára könnyebben betartható
élelmiszer-biztonsági követelményrendszert határozott meg a június 11-étől hatályos
51/2012. (VI. 8.) VM rendeletében.
A piacok létesítését és az ottani árusítást szabályozó korábbi jogszabályi környezet számos
tekintetben túlzott terheket, teljesíthetetlen követelményeket rótt a termékeiket kis
mennyiségben előállító termelőkre, ezért a szaktárca könnyebben betartható előírásokat
alkotott. A területet szabályozó rendeletek nem biztosítottak kellő rugalmasságot az olyan
piacok létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan, amelyeken jellemzően kistermelők
kínálják saját terményeiket.
Az Országgyűlés októberben a kereskedelmi törvényben rögzítette a termelői piac fogalmát,
ezzel lehetővé tette a helyi piacok egyedi szabályozását. Emellett szükségessé vált a helyi
termelői piacokra vonatkozó hazai szabályozás korszerűsítése, és összehangolása az Uniós
joggal.
Az új jogszabály megkönnyíti a kistermelők értékesítési lehetőségeit, a helyi termékek
forgalmazását, és elősegíti a lakosság egészséges, biztonságos élelmiszerekkel való ellátását.
A helyi piacok jelentős mértékben hozzájárulnak a vidék fejlődéséhez.
(Forrás: VM Sajtóiroda)

PÁLYÁZAT
"Zöld Óvoda 2012" cím elnyerésére
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodák számára "Zöld Óvoda 2012" cím elnyerésére.
A pályázat célja:
A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján –
fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre
és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az
óvodai környezeti nevelés célja az európai normáknak, ezen belül a hazai
jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli
szokások átadása, átvétele.
A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai
nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és
határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda
minősítési rendszer.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a
"Zöld Óvoda 2012" cím elnyerése
A pályázati dokumentáció az alábbi linkre kattintva letölthető a Cserhátalja Vidékfejlesztési
Egyesület weboldaláról:
Zöld Óvoda 2012 pályázat
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület

3053 Kozárd, Fő út 12.
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095.
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu

