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Esettanulmány az ÁROP 1.1.5/C pályázat keretében kidolgozott 

projektekr ől és a benyújtás tapasztalatairól 

 
 

I.  Program a kistérség felzárkóztatásáért 
 
 

2009. január 1-vel az Európai Unió és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával elindult az Államreform Operatív program keretében annak a 

pályázatnak a megvalósítása, melynek célja, a „leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése a Koppány-völgye térségben”. 

A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megalakult többcélú kistérségi társulások 

munkaszervezetei zömmel társult feladatok ellátásának biztosítására koncentrálnak, emiatt 

kevés helyen képesek állandó – a napi feladatoktól elkülönülő – térségfejlesztési kapacitást 

biztosítani. A pályázat átfogó célja tehát az volt, hogy ezekben a kistérségekben olyan 

fenntartható térségfejlesztési kapacitást alapozzon vagy erősítsen meg, mely biztosítja a 

kistérséget érintő fejlesztési elképzelések eredményességét, a leghátrányosabb helyzetből 

való kitörést.  

A célok megvalósításához a kistérségi munkaszervezet térségfejlesztési szervezőt alkalmazott, 

hogy biztosítsa a munkaszervezeten kívüli és azon belüli fejlesztési szakemberek folyamatos 

együttműködését, megteremtve a vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, kisebbségi és 

helyi önkormányzatok bevonásán alapuló tervezés és végrehajtás rendszerét.  

A pályázat megvalósításának első lépéseként a térség önkormányzati, vállalkozói és civil 

képviselői, valamint a munkaszervezet fejlesztési szakemberei képzések keretében 

ismerhették meg a kistérségi tervezés módszertanát, gyakorlatát valamint a végrehajtási 

feltételrendszer alkalmazási tapasztalatait. Az ingyenes képzések kapcsán több mint harminc 

embernek nyílt lehetősége arra, hogy megismerje a Koppány-völgye Térség programjait, 

elsajátítsa a pályázatkészítés alapjait, illetve projektkidolgozást tanuljon. A 2009 februárjában 

indult tíz napos képzés szakmai irányítását megfelelő referenciával rendelkező szervezet a 

Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület végezte, ahol zárásként a résztvevőknek 

vizsgafeladatot kellett készíteniük az elsajátított módszerek alkalmazásával.  

Mindez lehetővé tette azt, hogy minden település rendelkezzen legalább egy olyan, 

szakmailag felkészült munkatárssal, aki felismeri a pályázatokban rejlő lehetőségeket, 

hozzásegítve az intézményeket és a helyi szervezeteket a hatékony működéshez. 
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Az ÁROP 1.1.5/C pályázati projekt keretében a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi 

Társulásnak lehetősége volt a kistérség középtávú fejlesztési tervének aktualizálására. A 

feladatot meghívásos pályázat keretében szintén a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos 

Egyesület (KFTE) nyerte el. Ennek megvalósítása érdekében öt alkalommal mikrotérségi 

fórumok kerültek megszervezésre. A térség vállalkozói, civil, önkormányzati és egyházi 

képviselői megvitatták a térséget érintő fejlesztési elképzeléseket és ezek kapcsolódási 

lehetőségeit, megismerték a megújított fejlesztési terv első változatát. Megtörtént a korábban 

elfogadott kistérségi programok korszerűsítése, felülvizsgálata, illesztése az új 

kormányzati és területi politikához, az új támogatáspolitikai és intézményi szabályozási 

és finanszírozási keretekhez, valamint a kistérségi fejlesztési igényeken és a térségi 

stratégiai elképzeléseken nyugvó összehangolt fejlesztési programok tervezésének 

segítése. A kistérségben folytatott dokumentumelemzések, személyes interjúk felvétele 

mellett a területfejlesztési dokumentumok megújításában részt vettek a munkaszervezet 

szakemberei, a Kistérségi Fejlesztési Bizottság tagjai, illetve a szintén a KFTE által moderált 

képzési folyamatban résztvevő személyek.  

Az elkészítéskor felhasználták a már meglévő fejlesztési dokumentumokat, a munkaszervezet 

által szolgáltatott statisztikai anyagokat, illetve a fórumokat megelőző pályázatíró és 

projekttervező képzés eredményeként kialakított kistérségi célpiramist. 

 

 

II.   Fejlesztési irányok meghatározása a Koppány-völgye térségben 

 

A pályázatíró és projekttervező képzés során a résztvevők meghatározták a kistérség 

hosszú-, közép-, és rövidtávú fejlesztési céljait, prioritásait, valamint megvalósítandó konkrét 

programjait. Kidolgozásra kerültek azok a hosszútávon szükséges fejlesztési irányok, amelyek 

maximálisan hasznosítják a térség erősségeit, lehetőségeit, illetve sikerrel törekedhetnek a 

gyengeségek erősséggé változtatására, valamint a veszélyek kiküszöbölésére. 

A kistérségi helyzetelemzésből kiinduló, a tervezési munka alapját adó SWOT 

analízis közös, sokféle csoportos feladaton alapuló elkészítését követően került sor a 

kistérség fejlesztési célpiramisának összeállítására. Az alulról épített piramis csúcsán a 

jövőkép áll, ez foglalja magában az átfogó célt, ami alatt a prioritások, majd a speciális célok, 

valamint konkrét célok helyezkednek el. A stratégiát a célpiramis prioritásai, valamint a 

DDOP, illetve az ÚMFT, valamint az ÚMVP tervdokumentumok szükséges elemei 

alkotják.  
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A konkrét célok megvalósítását szolgáló projektek összegyűjtése, kimunkálása, majd 

kidolgozása szintén a képzés résztvevőinek moderált feladatai között szerepelt. A 

projektgenerálás feladat kiscsoportos (többnyire kétszemélyes, lehetőleg az adott konkrét cél 

szakmai, környezeti feltételeiben jártas mikro csoportok kialakítását követő) munkával, 

nagycsoportos kiegészítő, pontosító, „véglegesítő” kontrollal, belső monitoring keretében 

zajlott. A projektek kidolgozása egyéni munkában, a képzési folyamat valamennyi elemét 

hasznosító formában történt. 

A sokféle csoportmunkán, számos kistérségi és települési résztvevő bevonásával végzett 

munka így sokszínű, a helyi-térségi adottságokon, erőforrásokon és lehetőségeken alapuló 

fejlesztési dokumentum létrejöttét eredményezte. 
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Koppány-völgye kistérség célpiramis 
Jövőkép 

Lehetőségeit jól hasznosító, természet- és emberközeli életet biztosító, fejlődő társadalom 
Átfogó célok 

1. Helyi és térségi társadalom fejlesztése 2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek biztosítása 

Prioritások 
1.1. Kistérségi humán feltételek 

fejlesztése 
1.2. Társadalmi kapcsolatok erősítése 

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

2.2. Forrásszerzés és 
infrastruktúrafejlesztések 

Speciális célok 

1.1.1. 
Az oktatás és 
szakképzés 
fejlesztése 

1.1.2. 
Szociális 
ellátórendszer 
bővítése 

1.2.1. 
Kommunikáció és 
együttműködés 
hatékonyságának 
növelése 

1.2.2. 
Művelődés és 
civil szféra 
fejlesztése 
 

2.1.1. 
Turizmus 
fellendülésének 
ösztönzése 
 

2.1.2. 
Mezőgazdaság és 
iparfejlesztés 
 

2.2.1. 
Közlekedés és az 
infrastruktúra 
fejlesztése 

2.2.2. 
Forrásszerzés 
hatékonyságának 
növelése 

Konkrét célok 
1.1.1.1. 
e-társadalom tudások 
elterjesztése 
1.1.1.2. 
Piaci keresletnek 
megfelelő képzések, 
átképzések 
megszervezése 
1.1.1.3. 
Megújuló 
energiaforráshoz, 
biotermékek hez 
kapcsolódó 
szakképzések 
létrehozása 

1.1.2.1. 
Az idősellátás 
és a szakosított 
ellátás 
hozzáférésének 
biztosítása 
1.1.2.2. 
Gyermekvédelm
i alap-és 
szakellátások, 
szolgáltatá sok 
bővítése 

 

1.2.1.1. 
Kistérségi 
kommunikációs 
feltételek és gyakorlat 
javítása 
1.2.1.2. 
A kistérségen belüli 
egymásra utaltság 
felismertetése 
1.2.1.3. 
A szomszédos 
kistérségekkel való 
együttműködés 
fejlesztése 
1.2.1.4. 
Szélessávú internet 
elérhetőség biztosítása 

1.2.2.1. 
Közösségi 
épületek jobb 
kihasználása 
1.2.2.2. 
Civil 
szervezetek 
forrás 
lehetőségeinek 
fejlesztése 

 

 

2.1.1.1. 
Térségi értékek 
marketingjének javítása 
2.1.1.2. 
Keresletnek megfelelő 
turisztikai programcsomagok 
kialakítása 
2.1.1.3. 
Szezontól független turizmus 
feltételek megteremtése 
2.1.1.4. 
Kistérségi hagyományőrző 
vándorfesztivál 
megvalósítása 
2.1.1.5. 
A kistérség turisztikai 
térképének elkészítése és 
terjesztése 
2.1.1.6. 
Településkép javítása  

2.1.2.1. 
Mezőgazdasági 
termékskála 
kibővítése 
2.1.2.2. 
Ipari tevékenység 
bővítése 
2.1.2.3. 
Megújuló energia 
kihasználtságának 
növelése 
2.1.2.4. 
Mezőgazdasági 
szemléletváltás 
fejlesztése 
2.1.2.5. 
Új munkahelyek 
létesítésének 
ösztönzése 

2.2.1.1. 

Kistérség 
közműfejlettségéne
k javítása 

2.2.1.2. 

Szomszédos 
kistérségekkel 
tömegközlekedés 
összehangolása 

2.2.1.3. 

Kistérségi 
tömegközlekedés 
gyakorlatának 
korszerűsítése 

2.2.2.1. 
Pályázati 
lehetőségek jobb 
kihasználása 
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III.  Az ÁROP 1.1.5/C pályázat kapcsán benyújtott projektek a kistérségben 

 

A pályázatíró és projekttervező képzést követően a résztvevők megkezdték 

munkájukat a kistérség településein. Az önkormányzatoknál és a civil szervezeteknél 

dolgozók feladata azonban nem csupán az, hogy a küldő szervezet számára végezzenek 

pályázatfigyelési, pályázatírási és projektmenedzsment feladatokat, hanem a településen 

működő civil szervezetek, valamint a körjegyzőséghez tartozó más önkormányzatok, 

szervezetek számára is. 

A képzésen résztvevők többségében a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé 

tartozó Tabi kistérségen belül is a periférián levő kistelepülésekről érkeztek. Ezek a 

települések alacsony lakosságszámmal, valamint jelentős gazdasági és társadalmi hátránnyal 

rendelkeznek a megye vagy a régió más, fejlettebb kistérségeiben található településeihez 

képest. Az érintett vállalkozások, de még inkább az önkormányzatok és a civil szervezetek 

fejlesztésre fordítható anyagi erőforrásai igen szűkösek, amely jelentős mértékben 

meghatározza a megvalósítható fejlesztések körét. Az önkormányzatok részéről a képzésen 

résztvevők feltérképezték a küldő szervezet fejlesztési igényeit és a rendelkezésre álló 

források nagyságát, majd ezek alapján célzottan olyan támogatási lehetőségeket kerestek, 

amelyek alapján a tervezett fejlesztések megvalósíthatóak. Mindezek eredményeként 

világossá vált, hogy az önkormányzatok és a civil szervezetek, valamint a vállalkozások 

fejlesztési terveinek megvalósítását leginkább az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(ÚMVP) III. és IV. tengelye keretében meghirdetett támogatási lehetőségek segítik elő.  

 

Az ÁROP program keretében az alábbi, az ÚMVP III. tengelye keretében meghirdetett 

intézkedésekre kerültek kidolgozásra és benyújtásra támogatási kérelmek: 

 

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra- és fejlesztésre 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről (135/2008. (X. 18.) FVM rendelet). 

 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek 

állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása. 
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A támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: 

a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró 

alábbi épületek külső felújítására (1. célterület): 

aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, 

ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, 

ac) helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, 

ad) kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására, 

ae) kapcsolódó kerítésének kialakítására, felújítására; 

 

b) a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (2. 

célterület) 

ba) védelem alatt nem álló közparkok, 

bb) pihenőhelyek, 

bc) sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat, 

bd) az a) pontban meghatározott útvonalak mentén zöld felületek, látvány és használati 

térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére; 

 

c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek 

javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak 

történő megfeleltetésére (3. célterület), így a piac területén: 

ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek, 

cb) egyéb üzlethelyiségek, 

cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek, 

cd) raktárak, 

ce) szociális és hatósági helyiségek, 

cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, 

út, 

cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére, 

ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések 

beszerzésére; 

d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a 

játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (4. 

célterület). 
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A támogatás mértéke: 

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. 

Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) 

bekezdés a) pontja alapján, a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható 

kiadás. 

A támogatás maximális összege a Tabi kistérséget is lefedő Koppányvölgyi 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület – mint LEADER Helyi Akciócsoport - területén 

37.500 eurónak megfelelő forintösszegben került meghatározásra.  

 

 

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (136/2008. (X. 

18.) FVM rendelet) 

 

A támogatás célja 

A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő 

mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a 

vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek 

megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése. 

 

A támogatás tárgya, elszámolható kiadások 

Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett 

vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a (2) bekezdésben 

meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre. 

 

 

Támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek: 

a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök, kivéve a rendelet 3. számú 

mellékletben szereplő eszközök, 

b) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági 

tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, korszerűsítés, 

épületgépészet, kialakítás, felújítás, korszerűsítés, új épület kialakítása, 
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c) a 2. számú mellékletben meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez 

vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, 

d) a 2. számú mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, 

szabvány bevezetése, 

e) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. 

 

A támogatás mértéke: 

Hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 

65%-a,  egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a. 

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 

1.200 eurónak megfelelő forintösszeget. 

Nem támogatható azon mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik. 

Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40.000 eurónak 

megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető. 

Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése esetén legfeljebb 

20.000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető. 

A támogatás maximális összege a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

területén 56.200 eurónak megfelelő forintösszegben került meghatározásra. 

 

 

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről (160/2009. (XI. 19.) FVM 

rendelet) 

 

A támogatás célja, jellege 

A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a falusi 

szálláshely, gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek fejlesztése, 

kialakítása, a hozzá kötődő szolgáltatások fejlesztése, kialakítása, valamint a szálláshelyhez 

nem feltétlenül kötött - a vidéki települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, 

vad- és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, 

nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex 

agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, 

korszerűsítése, marketingjének kialakítása, fejlesztése. 
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A támogatás tárgya, elszámolható kiadások: 

Támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken: 

a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerint 

falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő falusi szálláshelyek 

bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése (1. célterület), 

b) a vidéki térségekben a gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi 

szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, 

korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése (2. célterület), 

c) foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások fejlesztése (3. célterület) keretében: 

ca) alkalmi falusi, agroturisztikai szolgáltatások, 

cb) ökoturisztikai szolgáltatások, 

cc) lovas turisztikai szolgáltatások, 

cd) vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, 

ce) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások, 

cf) horgász turisztikai szolgáltatások, 

cg) borturisztikai szolgáltatások, 

ch) kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, 

ci) vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, 

cj) a cc)-ci) alpontokban meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó gasztronómiai 

szolgáltatások. 

A rendelet szerinti 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 belül fejlesztésre csak a 3. célterület cg) alpontjában 

meghatározott szolgáltatásfejlesztés vonatkozásában igényelhető támogatás. 

A rendelet alapján támogatható tevékenységek és elszámolható kiadások a következők: 

a) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építés, a fejlesztési 

tevékenységhez kapcsolódó építési munka, 

b) a rendelet 3. mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését 

szolgáló berendezési tárgyak, eszközök, 

c) a rendelet 2. melléklet I. és II. pontjában szereplő infrastrukturális és rekreációs fejlesztések 

kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések, 
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d) a horgászati cél esetén árnyékot adó, valamint a helyi vízgazdálkodási és 

talajadottságoknak megfelelő fafajok telepítése, 

e) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja, 

f) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. 

A fent említett b) és f) pontokban szereplő támogatható tevékenységek önállóan nem, 

kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenységgel együtt szerepelhetnek egy támogatási 

kérelemben. 

A rendelet alapján nem igényelhető támogatás 

a) termőföld és ingatlan vásárlására, 

b) ingatlan bérleti díjára, 

c) élő állat vásárlására, 

d) gondnoki lakásnak, az ügyfél saját maga által használt lakrészének megépítésére, 

felújítására, illetve ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzésére, 

e) bontott építési anyag beszerzésére és beépítésére, 

f) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére, 

g) a gépkatalógusban szereplő tételek beszerzésére a 62-es gépcsoporthoz tartozó tételek 

kivételével, 

h) élelmiszeripari gépkatalógusban szereplő tételek beszerzésére, 

i) konferenciaturizmusra. 

Kiadásként nem számolható el a rendelet 3. mellékletben meghatározott eszközök 

beszerzésének költsége. 

 

A támogatás mértéke: 

A borturisztikai szolgáltatás esetén az igénybe vehető csekély összegű támogatás összege 

legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg. 

A támogatás mértéke, ha az ügyfél 

a) természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, települési 

kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, és  

aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható 

kiadás 65%-a, 

ab) egyéb területen valósítja meg a fejlesztést, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a, 

b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához 

köthető, akkor az összes elszámolható kiadás 100%-a, 

c) nonprofit szervezet, és 
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ca) a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához kötheti, és hátrányos 

helyzetű területen valósul meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a, 

cb) a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, és nem 

hátrányos helyzetű területen valósul meg, akkor az összes elszámolható kiadás 60%-a. 

Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható 

kiadás. 

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatási összeg nem éri el az 

1200 eurónak megfelelő forintösszeget. 

A 2. célterületre (gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és 

kapcsolódó szolgáltatások) elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg az 1. (falusi 

szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása) és a 3. célterületre (foglalkoztatást 

elősegítő szolgáltatások fejlesztése) elszámolható kiadás 30%-át. 

A támogatás maximális összege a Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

területén 93.700 eurónak megfelelő forintösszegben került meghatározásra. 

 

 

Az ÚMVP III. tengelye mellett a IV. (LEADER) tengely alábbi célterületeire kerültek 

kidolgozásra és benyújtásra támogatási kérelmek: 

 

1. Szellemi kulturális örökség megőrzését, gondozását és bemutatását célzó 

tevékenységek támogatása 

 

Támogatás tárgya: 

A háttértelepülések közösségeinek szellemi kulturális örökség megőrzését, gondozását és 

bemutatását célzó tevékenységeinek támogatása. Hagyományőrző csoportok, közösségek 

történelmi és néprajzi hagyományok, szokások, ünnepek, receptek, mesék, mondák, dalok, 

táncok szakszerű leírását, mozgóképi és hangtechnikai rögzítését, begyakorlását és 

bemutatását célzó projektjeinek támogatása, különös tekintettel a leginkább veszélyeztetett 

helyi nemzetiségi és roma kisebbség szellemi értékeire.  

 

Támogatható tevékenységek: 

A bemutatáshoz, megjelenítéshez szükséges új és tradicionális eszközök beszerzése, 

rendezvények szervezése, mozgókép, hangfelvétel készítés és szerkesztés, a betanítás. 

Eszközbeszerzés kizárólag rendezvény megvalósításához kapcsolódóan pályázható.  
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Támogatás mértéke: 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2.000 eurónak 

megfelelő forintösszeg. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 6.000 eurónak 

megfelelő forintösszeg. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 2.000 eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 6.000 eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: 

o Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a, 

o Non-profit szervezetek esetében 90 %-a. 

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás:  

o Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a,  

o Non-profit szervezetek esetében 80 %-a.  

 

 

2. Rendezvényeket szolgáló közösségi eszközök beszerzése. 

 

Támogatás tárgya: 

A településeken a helyi önkormányzatok, civil szervezetek által szervezett, helyi kulturális 

örökség megőrzéshez kötődő, közhasznú szabadtéri rendezvényeket, így különösen a 

PHYTOPIC land art galériát bevezető rendezvénysorozatot kiszolgáló közösségi eszközök 

beszerzése oly módon, hogy több település önkormányzatai és civil szervezetei működnek 

együtt egy közösen használható teljes felszerelés beszerzésében. Ez lehetővé tenné, hogy 

turisztikai jelentőséggel bíró, színvonalas rendezvényeket, előadásokat rendezhessenek meg. 

 

Támogatható tevékenységek: 

A rendezvények megrendezéséhez szükséges új és tradicionális eszközök beszerzése. 

 

Támogatás mértéke: 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8.000 eurónak 

megfelelő forintösszeg. 
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Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 32.000 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 8.000 eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 32.000 eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: 

o Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a,  

o Non-profit szervezetek esetében 100 %-a.  

A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás: 

o Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a,  

o Non-profit szervezetek esetében 100 %-a.  

 

 

 

IV.  A támogatási kérelmek elkészítése során felmerült főbb problémák 

 

Az ÚMVP III. tengelyéhez tartozó intézkedésekre és a IV. tengely keretében meghirdetett 

célterületekre vonatkozó FVM rendeletek és MVH közlemények részletes áttekintését 

követően tehát megkezdődött a támogatási kérelmek elkészítése és a szükséges 

dokumentumok összegyűjtése. A kérelmek összeállítása során annak ellenére, hogy a 

képzésen résztvevők sikeresen alkalmazták a képzés során elsajátított pályázatírási és 

projektmenedzsment ismereteket, több probléma is felmerült.  

 

1. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

(ÚMFT) pályázati felhívásaival szemben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(ÚMVP) keretében az egyes jogcímek, amelyek az ÚMFT pályázati felhívásainak felelnek 

meg, FVM rendeletek formájában kerültek meghirdetésre.  

Míg azonban az ÚMFT pályázati felhívásai és a pályázati adatlapok vagy kitöltő 

programok egy szervezetnél, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségénél érhetőek el, addig az 

ÚMVP keretében meghirdetett FVM rendeletek alapján az MVH saját honlapján, 

közlemények formájában teszi közzé a kérelem benyújtásához szükséges 

dokumentumokat. Ez esetben tehát egyrészt problémát okoz, hogy két szervezet (FVM és 

MVH) honlapját kell folyamatosan nyomon követni. Másrészt az FVM rendeletben 
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meghatározott kérelembenyújtási időszakok kezdetére az MVH nem minden esetben 

készül el a szükséges közleménnyel és a támogatási kérelem adatlapjaival. Ez történt az 

ÚMVP III. tengely esetében is. A vonatkozó FVM rendeletek alapján a támogatási 

kérelmeket 2009. november 16. és 2009. december 16. között lehetett volna benyújtani, 

azonban az MVH a rendeletben a kérelembenyújtás kezdő napjaként meghatározott 2009. 

november 16-i dátumhoz képest több mint egy héttel később, 2009. november 24-én tette 

közzé a kérelembenyújtásra vonatkozó közleményét és a szükséges adatlapokat. Erre való 

tekintettel a benyújtási határidő később 2009. december 21-ig meghosszabbításra került, 

azonban az erről rendelkező IH közlemény is 2009. december 11-én került közzétételre. 

 

2. Az ÚMVP III. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban is felmerültek speciális 

problémák, amelyek egy-egy adott intézkedésre voltak jellemzőek. 

    A falumegújításra- és fejlesztésre igénybe vehető támogatással kapcsolatban több 

önkormányzat esetében is problémát okozott az, hogy a támogatási kérelmek 

benyújtásának első időszakában (2008. november 15. - 2009. január 10.) a támogatás 

maximális összege 200.000 eurónak megfelelő forintösszeg volt (közel 50.000.000 Ft), 

amely a kérelem benyújtás második időszakára (2009. november 16. - 2009. december 21.) 

37.500 euró összeghatárra csökkent le (közel 10.000.000 Ft). Ez az önkormányzatoknál azt 

jelentette, hogy a korábban elkészíttetett terveiket – amelyek támogatásigénye meghaladta 

a 10.000.000 Ft-ot – át kellett dolgozni úgy, hogy csökkentett műszaki tartalommal is 

megvalósítható legyen a beruházás a maximum 10.000.000 Ft-os támogatásból. Mindez 

jelentős költségeket jelentett az önkormányzatok számára.  

 

3. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtott támogatással kapcsolatban 

szintén a támogatási összeg lecsökkentése okozta a legtöbb problémát. Ennek 

eredményeként egyes vállalkozások, amelyek nagyobb beruházást kívántak megvalósítani 

a kedvező támogatási aránynak köszönhetően (az összes elszámolható kiadás 65%-a), nem, 

vagy csak a tervezett fejlesztések egy részére tudtak támogatási kérelmet benyújtani. 

  

4. A legtöbb probléma azonban a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatással kapcsolatban merült fel. A legnagyobb gondot az jelentette, hogy az első 

kérelem benyújtási időszakban érvényes támogatási rendelethez képest (136/2008. (X. 18.) 

FVM rendelet) a második időszakra vonatkozó új rendelet (160/2009. (XI. 19.) FVM 

rendelet) 2. § (1) bekezdésének c) pontja kizárta a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) 
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területéhez tartozó településeket a falusi szálláshely pályázatból. Ez a jogszabály-

módosítás többek közt azért sem volt indokolt, mert a BKÜ nem csak partmenti 

településeket foglal magába, hanem a Balaton partjától 15-30 km-re található településeket 

is, amelyek közül többen valamelyik leghátrányosabb helyzetű kistérségbe tartoznak. 

Ezeknek a településeknek az egyetlen lehetőségük a természeti adottságokból adódó 

turisztikai fejlesztés. Ezen módosítás miatt a Tabi kistérségben 9 település nem 

igényelhetett falusi szálláshely fejlesztésre támogatást.  

 

Az ÚMVP IV. tengelyével kapcsolatban nem merültek fel problémák. Ennek oka az volt, 

hogy az ÚMVP III. tengelyének intézkedéseire vonatkozó rendeletek központilag kerültek 

meghirdetésre, az egyes LEADER akciócsoportokra vonatkozó speciális területi 

adottságokhoz való igazítást egyedül a pontozási szempontokra adható pontszámok 

módosítása tette lehetővé. Ezzel szemben a IV. tengely célterületei a LEADER 

akciócsoportok által kerültek kiírásra, amely lehetővé tette az akciócsoport területén 

szükséges fejlesztések támogatását.  

 

A támogatási kérelmek adatlapjainak kitöltése során a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi 

Társulás Munkaszervezeténél foglalkoztatott térségfejlesztési szervező valamint a Helyi 

Vidékfejlesztési Iroda vezetője is segítséget nyújtott a képzésben résztvevők számára, főként 

az MVH közlemények értelmezésére, a csatolandó mellékeltek formai követelményeire 

vonatkozóan. 
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A Tabi kistérségben az ÁROP 1.1.5-08/C/B–2008-0002 azonosító számú pályázat keretében kidolgozásra került és az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében benyújtott támogatási kérelmek: 

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2009. november 16-tól 2009. december 21-ig 

 

Pályázó Pályázat címe Pályázat jogcíme 
Igényelt 

támogatás 
(Ft) 

A pályázat illeszkedése az 
aktualizált Területfejlesztési 

Stratégiához 

Fiadért-Somogyért 
Egyesület 

Játszótér kialakítása 
Fiad Községben 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

2.996.390 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Tengőd Község 
Önkormányzata 

Játszótér és park 
kialakítása Tengőd 

községben 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

6.974.772 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 
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Andocs Község 
Önkormányzata 

Andocsi faluközpont 
megújítása 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

10.000.000 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Bábonymegyer 
Község 

Önkormányzata 

Közpark és játszótér 
kialakítása 

Bábonymegyeren 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

9.995.706 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Torvaj Község 
Önkormányzata 

Játszótér kialakítása 
Torvaj községben 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

2.522.653 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 
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Sérsekszőlős Község 
Önkormányzata 

Játszótér kialakítása 
Sérsekszőlős 
községben 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

1.976.692 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Ápelesz László 
(magánszemély) 

gépbeszerzés 
autószerelő műhely 

kialakításához 

ÚMVP III. tengely, 
136/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból 
mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésre 
igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről 

3.852.387 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.2., Mezőgazdaság és iparfejlesztés 
- Konkrét cél:  

2.1.2.5., Új munkahelyek létesítésének 
ösztönzése 

Ifj. Gálfi György 
(magánszemély) 

fagylaltozó és presszó 
kialakítása 

ÚMVP III. tengely, 
136/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból 
mikrovállalkozások 

létrehozására és fejlesztésre 
igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről 

956.396 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.2., Mezőgazdaság és iparfejlesztés 
- Konkrét cél:  

2.1.2.5., Új munkahelyek létesítésének 
ösztönzése 
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Nágocs Község 
Önkormányzata 

Nágocs faluház 
nyílászáróinak 

felújítása cseréje 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

2.630.542 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Somogymeggyes 
Község 

Önkormányzata 

Somogymeggyesi 
faluközpont kialakítás 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

9.989.080 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Miklósi Szabadidő és 
Sportegyesület 

Szabadságtéri 
játszótér felújítása és 

fejlesztése 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

4.379.950 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 
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Bonnya Község 
Önkormányzata 

játszótér kialakítása 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

3.229.919 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Törökkoppány 
Községért 

Közalapítvány 

Törökkoppányi 
ravatalozó felújítása 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

3.272.052 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Szorosadi Ifjúsági és 
Sport Egyesület 

Szorosadi játszótér 
felújítása sétaút 
kialakításával 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

2.851.703 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 
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Szorosad Községért 
Alapítvány 

Szorosadi községi 
közpark 

ÚMVP III. tengely, 
135/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
falumegújításra és -

fejlesztésre igénybe vehető 
támogatások részletes 

feltételeiről 

6.522.115 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.6., Településkép javítása 

Ivy Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

Falusi szálláshelyek 
kialakítása és 

munkahelyteremtés 
Somogymeggyes 

községben 

ÚMVP III. tengely, 
137/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes 
feltételeiről 

24.965.230 

- Átfogó cél: 
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás: 

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél: 
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél: 

2.1.1.3., Szezontól független turizmus 
feltételek megteremtése 

Udvaros Zoltánné 
(vállalkozó) 

Bonnyai 
horgászturisztikai 

fejlesztés 

ÚMVP III. tengely, 
137/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes 
feltételeiről 

31.374.303 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.3., Szezontól független turizmus 
feltételek megteremtése 
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ABSORB Kft 
Falusi szálláshely és 
vendéglátás Bonnyán 

ÚMVP III. tengely, 
137/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes 
feltételeiről 

23.448.704 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.3., Szezontól független turizmus 
feltételek megteremtése 

Csodák Völgye 
Alapítvány 

Bonnyai ifjúsági 
szállás 

ÚMVP III. tengely, 
137/2008. (X. 18.) FVM 

rendelet, az Európai 
Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból a 
turisztikai tevékenységek 
ösztönzéséhez nyújtandó 

támogatások részletes 
feltételeiről 

24.904.890 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.3., Szezontól független turizmus 
feltételek megteremtése 
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A Tabi kistérségben az ÁROP 1.1.5-08/C/B–2008-0002 azonosító számú pályázat keretében kidolgozásra került és az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program IV. tengelye keretében benyújtott támogatási kérelmek: 

 

Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2009. október 15-tól 2009. november 15-ig 

Pályázó Pályázat címe Célterület 
Igényelt 

támogatás 
(Ft) 

A pályázat illeszkedése az 
aktualizált Területfejlesztési 

Stratégiához 

Bonnya Község 
Önkormányzata 

A Kisbárapáti 
körjegyzőség 

közösségi 
eszközbeszerzése 

Rendezvényeket szolgáló 
közösségi eszközök 

3 279 880 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.3., Szezontól független turizmus 
feltételek megteremtése 

Andocs Község 
Önkormányzata 

az Andocsi néptánc 
hagyomány 

felélesztése az 
"Andocsi néptánc 

fesztivál” keretében 

Szellemi kulturális örökség 
megőrzését, gondozását és 

bemutatását célzó 
tevékenységeinek 

támogatása 

1 327 125 

- Átfogó cél:  
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek 

biztosítása 
- Prioritás:  

2.1. Gazdasági tevékenységek bővítése, 
összehangolásuk a munkaerőpiaccal 

- Speciális cél:  
2.1.1., Turizmus fellendülésének ösztönzése
- Konkrét cél:  

2.1.1.3., Szezontól független turizmus 
feltételek megteremtése 
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V. Összegzés 

 

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás ÁROP 1.1.5-08/C/B–2008-0002 

azonosító számú pályázat több szempontból is hasznos eredményekkel járt a Tabi kistérség 

önkormányzatai, vállalkozásai és civil szervezetei számára.  

A pályázatíró és projekttervező képzésnek köszönhetően a kistérség minden települése 

rendelkezik legalább egy olyan szakmailag felkészült munkatárssal, aki felismeri a 

pályázatokban rejlő lehetőségeket ez által segítve az intézmények hatékonyabb működését. A 

térség önkormányzatai, vállalkozásai és civil szervezetei a jövőben is hasznosítani tudják 

megszerzett ismereteiket.  

A pályázat keretében sor került a kistérség középtávú fejlesztési stratégiájának aktualizálása 

is. A folyamat során a kistérségi önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek 

képviselői fogalmazták meg észrevételeiket és javaslataikat, amelyek bekerültek az elfogadott 

fejlesztési tervbe. Az említett szereplők bevonása a stratégia elkészítésébe és a mikrotérségi 

fórumok során kapott észrevételek figyelembe vétele igen fontos volt abból a szempontból, 

hogy az elkészült és a Társulás Tanács által elfogadott dokumentum magában foglalja a 

kistérség fejlesztési irányait és céljait úgy, hogy azokat a térségben működő szervezetek is 

magukénak érezzék. 

Mindezek eredményeként az esettanulmányban részletesen bemutatott pályázatok is 

igazolják a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás azon elvárásait, hogy a térség 

kistelepülésein is legyen olyan személy, aki eligazodik az Európai Unió által támogatott 

pályázatok rendszerében, segítséget tud nyújtani az önkormányzatok, vállalkozás és civil 

szervezetek számára a megfelelő fejlesztési források megtalálásában, a pályázatok 

elkészítésében és menedzselésében. Az ÁROP pályázat megvalósítása előtt ez a humán 

kapacitás a kistelepülések döntő többségéről hiányzott, amely jelentősen korlátozta a 

támogatási lehetőségek kihasználását.  

A pályázatnak köszönhetően az elért eredmények a kistérség fejlesztésének alapköveit 

jelentik, amelyek eszközt adnak a kistérségi szereplők kezébe a hátrányok leküzdéséhez, a 

kistérség fejlődéséhez. 

 

Csontos Ágnes térségfejlesztési szervező 

Horváth Richárd HVI vezető 

 


