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[Ide írhatja a dokumentumból idézett szöveget vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. A szövegdoboz a dokumentum tetszőleges
HÍRLEVÉL
pontjánelhelyezhető, és formázását a Rajzeszközök lapon adhatja meg.]

Tisztelt Ügyfelek!
Tisztelt Érdeklődők!

Bihar-Sárrét
Vidékfejlesztési
Egyesület
4100 Berettyóújfalu,
Kossuth utca 25.
E-mail: info@bsve.hu
Web: www.bsve.hu

Szeretettel köszöntjük a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
munkaszervezete által kiadott HÍRLEVÉL olvasótáborában!
A Hírlevelünk megjelentetésének legfőbb célja, hogy folyamatosan
értesülhessenek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal
(ÚMVP) kapcsolatos információkról, illetve pályázati lehetőségekről,
megkönnyítve ezzel a pályázatok elkészítését.
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos
információkkal szolgál az Ön számára!
Üdvözlettel
Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Vidékfejlesztési Minisztérium 52/2012.(VI.08.) rendelete alapján
2012. július 01-jén megnyílt a

a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtandó pályázati lehetőség.
Részletes feltételek megtalálhatóak a www.bsve.hu honlapon, a
Pályázatok menüpont alatt.
További információk: info@bsve.hu, illetve 06 (54) 402-424.
Pályázatok benyújtási határideje: 2012. 07. 01. – 2012. 07. 31.
Cím: Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület
4101 Berettyóújfalu, Pf. 57.
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Rövid összefoglaló a Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről a 79/2012. (VI.20.) MVH Közlemény alapján
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A Magyar Közlöny 2012. június 8.-án megjelent 68. számában közzétételre került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet (a továbbiakban: rendelet).
A pályázat keretében támogatás vehető igénybe az alábbi célterületekre:
a) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület);
b) egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez, kivéve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti települései (2. célterület),
c) gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő
szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez (3.célterület);
d) szálláshelyhez nem kötődő:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).
Nem igényelhető támogatás:
a) termőföld és ingatlanvásárlásához,
b) ingatlan bérleti díjához,
c) élő állat vásárlásához,
d) gondnoki lakás, szolgálati lakás, az ügyfél saját maga által használt lakrésze, a gondnok vagy az ügyfél által kizárólagosan használt
helyiségek megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzéséhez,
e) bontott építési anyag beszerzéséhez és beépítéséhez,
f) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz és vitorlás hajó beszerzéséhez,
g) élelmiszeripari gépek beszerzéséhez,
h) konferenciaturizmushoz,
i) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § d) pontjában meghatározott
melegkonyhás vendéglátóhelyhez,
j) lóversenypálya, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények vagy hozzájuk kapcsolódó létesítmények
létrehozáshoz, fejlesztéséhez,
k) lőfegyver beszerzéséhez,
l) az EMVA-ból a falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján
támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,
m) az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri
rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,
n) az EMVA-ból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján
támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,
o) az EMVA-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet alapján
támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez.
A támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai
tevékenység – így különösen terepmotor-, quad, downhill terepkerékpározás – céljára, valamint gazdaságon belüli fejlesztéséhez nem
vehető igénybe. Gazdaságon belüli fejlesztéshez csak a 4.célterület d) pontjában meghatározott szolgáltatásfejlesztés keretében
igényelhető támogatás.
A pályázat keretében elszámolható kiadásnak minősül:
a) a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka,
b) a rendelet 3. számú mellékletében nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgy, eszköz,
c) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése,
d) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja,
e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31.§-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás,
f) a pályázó támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
A b)–f) pontokban meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag az a) pont szerinti kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek
egy támogatási kérelemben.
A b) pont szerinti elszámolható kiadás nem haladhatja meg az összes elszámolható kiadás 50%-át.
A támogatás igénybevételére jogosult
a) természetes személy,
b) mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
c) a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy az önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, d)
nonprofit szervezet, és
e) egyház.
A támogatás mértéke:
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,
önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet esetében, ha
aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás65%-a,
ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás60%-a;
b) nonprofit szervezet esetében az összes elszámolható kiadás 100%-a, amennyiben a beruházás a szervezet közhasznú
tevékenységének ellátásához köthető.
A támogatás összege nem lehet több, mint a LEADER HACS illetékességi területén igényelhető legmagasabb támogatási összeg,
amely a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület területén 10.000.000.-Ft.
A támogatás igénybevételének feltételeit a rendelet 5 - 9. § -a részletezi.
A támogatási kérelmet postai úton 2012. július 1. és július 31. között lehet benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes LEADER
HACS munkaszervezeti irodájához.
A támogatási kérelem adatlapjai a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) a közlemények menüpont
alatt kerülnek közzétételre.
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