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Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtható 

VÁLTOZÁS BEJELENTÉSEKKEL kapcsolatban 
 
A projektek megvalósítása során - a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló 
okok miatti teljesíthetetlensége esetén történő változás bejelentésen túlmenően - a 
kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 86-87. §-ainak szabályai szerint, a 
támogatói okirat kézhezvételét követően a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles 
a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat bejelenteni. Azonban nem mindent kell 
ÖNÁLLÓ Változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos típusait elég a Kifizetési 
kérelmekben jelezni. 
 
A kedvezményezettek oldalán felmerülő adminisztratív terhek lehetőségek szerinti 
legnagyobb mértékű csökkentését, valamint a projektek megvalósítása során jellemzően 
bekövetkező változások rugalmas kezelésének lehetőségét szem előtt tartva a Magyar 
Államkincstár a mellékelt tájékoztatóban foglaltakra hívja fel a figyelmet.  
 
Tájékoztató a változások bejelentése kapcsán követendő eljárásról 
 
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
 

 
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése 

Kódszám: TFC-1.1.1-2017 
 
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai 
vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és 



szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, 
kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a 
profitabilitás és a fenntarthatóság növelése. 
 
Támogatás maximális mértéke: 70 % 
 
A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a 
beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos 
korlátokat: 
Panziók szobánkénti fajlagos költségei: Beruházás összes elszámolható költsége / 
meglévő szoba: 5.000.000 Ft. 
 
Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás 
kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő 
új szobánként.  
 
Fenti fajlagos korlátokat meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek 
vállalnia kell, hogy azokat saját erőből finanszírozza. 
 
Minimum - maximum támogatási összegek: 5 millió forint - 42 millió forint között. A 
támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adó nélkül számított költsége. 
 
Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek csekély összegű támogatásnak (de 
minimis) minősülnek. 
 
Támogatást igénylők köre: 
 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési 
társaságokat is) 

 egyéni vállalkozások 
 költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági 

társaságok 
 önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok 
 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek 
 szövetkezetek 
 egyházi jogi személyek 
 
Szálláshely fejlesztésére pályázhat az ingatlan tulajdonosa vagy a szálláshely 
üzemeltetője. Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely 
üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik 
fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező 
nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra. Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője 
nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, 
hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási 
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi 
aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára 
rendelkezésre áll. 
 
A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség! 
 



Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák: 
A támogatási konstrukció keretében a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben szereplő 
kereskedelmi szálláshely típusok közül csak a PANZIÓ kategóriához kapcsolódóan 
nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás.  
 
A kormányrendelet alapján a panzió az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása 
céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább 
hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz. 
 
Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, 
amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió 
besorolású működési engedéllyel rendelkezik. 
 
Támogatható tevékenységek köre: Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és 
kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható 
be. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: 
 meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti 

arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, 
változtatására irányuló beruházások; 

 meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez 
kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási 
kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. 
családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség 
turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás 
összeg elszámolható; 

 költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás 
fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.); 

 meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek 
számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával); 

 a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó 
telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések. 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység 

szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése; 
 a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások; 
 kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs 

technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy 
hardware beszerzés, beruházás; 

 szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása; 
 az épület teljes körű azbesztmentesítése; 
 akadálymentesítés; 
 
Kapacitásbővítés esetén, a fejlesztés eredményeképpen is meg kell felelni a 239/2009. (X. 
20.) Korm. rendelet 2.§.(d) pontjában foglaltaknak. 
 
A támogatási igények benyújtásának helye és határideje: A támogatási igény magyar 
nyelven, kizárólag a https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül nyújtható be elektronikus 



formában, a támogatási kérelmek személyes benyújtására nincs lehetőség!  
 
A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben az első szakasz 2017. 10. 19. és 
2017. 12. 04. közötti időszak, amely időszakban a támogatási igények befogadása és 
értékelése folyamatos. 
 
A pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el: 
http://kisfaludyprogram.hu/ 
 
 

Pályázati Felhívás Kulturális Alapellátás támogatására 
1000 fő alatti kistelepülések számára 

 
A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Kultúráért Felelős
Államtitkárság.  
 
A pályázat célja: a kulturális alapellátás bővítése kulturális projektek megvalósításával. 
 
Elnyerhető támogatás pályázatonként: maximum 500 000 Ft. 
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás intenzitása: A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet. 
 
A pályázók köre: olyan 1000 fő alatti lélekszámú magyarországi települések 
önkormányzatai, melyek a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2-es és 3-as számú 
mellékleteiben szerepelnek a kedvezményezett települések között. 
 
A támogatott projektek célcsoportja: 1000 fő alatti települése lakossága. 
 
Támogatott projektek: közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítása 
Az elbírálás során előnyt élveznek az alábbi projektek: 
 a családokat, gyermekeket, a gyermekvállalást, a generációk közötti együttműködést 

középpontba, előtérbe helyező kulturális programok; 
 a helyi közösségi fejlesztéseket előkészítő tanulmányutak szervezése kulturális 

eseményeken, rendezvényeken való részvétel, történelmi bemutatóhelyek 
tanulmányozása, ismeretek bővítése céljából; 

 a helyi turisztikai potenciál értékesítését, a helyi hagyományok ápolását és a nem 
helybéliekkel való megismertetését célzó programok; 

 a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolatok ápolását, erősítését célzó 
programok; 

 a településről elszármazottakkal való kapcsolattartást, a település érdekében történő 
kapcsolatépítést célzó programok. 

 
Nem támogatott projektek: szórakoztató rendezvények, falunapok 
 
A megvalósítás időszaka: 2017. szeptember 1. – 2018. június 30. 



 
A pályázatok benyújtásának, postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak a 
kormany.hu illetve az emet.gov.hu és az nka.hu weboldalon történő megjelenésétől számított 
30. naptári nap, jelen esetben 2017. november 6. 
 
A pályázat benyújtásának módja és helye: A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati 
adatlap és minden csatolt melléklet) postai úton lehet benyújtani. Postacím: EMET-NKA 
Igazgatósága – FKPO; 1389 Budapest, Pf. 128. 
 

 

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 

 


