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8. Cselekvési terv 

8.1. Az intézkedések leírása 

1, Minőségi, innovatív szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés 

1. Az intézkedés 
megnevezése 

Minőségi, innovatív szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés 

2. Specifikus cél: Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozások megerősítésért, fennmaradásáért, 
és megújulásáért 

Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: 
fenntartható rekreációs, sport, és egészség turizmus megvalósításával 

3. Indoklás, alátámasztás a, A helyzetfeltárásban bemutatásra került, hogy a Velencei-tó 
térségében sok vállalkozás csak a turisztikai főszezonban nyújt 
szolgáltatást, és jellemzően nem helyi vállalkozók által. A térségben 
alacsony az egész évben folyamatosan stabilan működő helyi 
vállalkozások száma, az intézkedés biztosítani szeretné a felzárkóztatást. 
A helyi vállalkozások többségére jellemző: mikro-vállalkozás, 
önfoglalkoztatás, kényszervállalkozás, pályázati inaktivitás, tőkehiány. A 
meglévő munkahelyek megtartása mellett új munkahelyek létesítése, a 
vállalkozások termék/szolgáltatás minőségi, innovatív kínálatának 
bővítése, egész éves kiegyenlített bevétel elérése, és ezzel további tőke 
bevonás a cél. Az intézkedés támogatja a meglévő vállalkozások 
felzárkóztatását és az induló mikro-vállalkozások beindítását, különösen 
a térség szempontjából a HFS-ben megfogalmazott fontos 
hiányterületeken, és az egyéb programokból megvalósuló nagyobb 
beruházások mentén. Elsősorban a HFS-ben feltárt szükségletekhez 
igazodó a térség szempontjából jelentős egyedi turisztikai attrakciók 
kialakítása,minőségi szolgáltatások biztosítása a cél, innovatív 
megközelítéseket alkalmazva. A minőségi szolgáltatás alapfeltétele a 
színvonalas infrastrukturális és technológiai háttér megteremtése.  

b, A HFS helyzetelemzése rámutatott, hogy az őstermelők száma 
drasztikusan csökkent a térségben, a swot elemzés alapján a helyi 
identitás növelésének egyik lehetősége a helyi termékek körének 
bővítése. Hiányos a helyi termékek palettája, a helyi gazdálkodás 
visszaszorult, ezért ösztönözni szeretnénk a helyi termék előállítókat,   
közös együttműködésekre. 

4. A támogatható 
tevékenység területek 
meghatározása: 

a, A „Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” hálózati 
együttműködés keretében  minőségi termék előállítását vagy minőségi 
szolgáltatás nyújtás feltételeit támogató infrastrukturális és 
technológiai háttér megteremtése  

1 ,  épületek, építmények építése (felújítás, bővítés, új építés), külső és 
belső rekonstrukció, energetikai fejlesztés,  
2,      eszközök beszerzése 



3.   rendezvény, marketing a projekt teljes költségvetésének maximum 
20%-ig támogatható 
b, A „Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” hálózati 
együttműködés keretében célunk induló működő helyi termék előállítók 
feldolgozási kapacitás elindulásának segítése, meglévők 
továbbfejlődésének támogatása. 

1 , )  épületek, építmények építése (felújítás, bővítés, új építés), külső 
és belső rekonstrukció, energetikai fejlesztés,  
2,)   eszközök beszerzése 
3.)   rendezvény, marketing a projekt teljes költségvetésének maximum 
20%-ig támogatható 

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

A Vidékfejlesztési Program és az összes Operatív Program a helyi 
termékek és szolgáltatások   területi   jellegű   fejlesztése,   
népszerűsítése   terén   elkülönítetten, gazdasági ágazatok és szférák 
mentén határolja le a különböző vállalkozási területeket. A GINOP-ból 
mezőgazdasági vállalkozás nem részesülhet, míg a  VP-ben  leginkább 
különböző termékpályák mentén, vagy épp a nem mezőgazdasági 
termelés irányába ösztönzik az intézkedések a vállalkozókat. A szférák 
közötti együttműködéseket pedig a pályázók körének leszűkítésével 
gyakorlatilag egy intézkedés sem teszi lehetővé. 
Az intézkedés ugyanakkor kiegészíti a Vidékfejlesztési Program 6.3.1., 
6.2.1., 6.4.1., 16.3.1.,  16.9.1.,  7.2.1.,  7.4.1.,4.2.1,  4.2.2.,  d e  
e l k ü l ö n ü l  TOP 1.1.3, és a TOP-1.2.1-15 kiírásoktól 

a, az intézkedésből támogatott tevékenység más OP keretében nem 
támogatható, mert minden pályázónak a „Velencei-tó helyi termék, helyi 
szolgáltatás, helyi érték” együttműködés keretében a fenntartási időszak 
végéig tagságot kell fenntartani, és együttműködést vállalni. Lehatárolás 
a GINOP-tól és a VP-től, hogy szolgáltatási szektorban akarunk támogatni, 
nem termelést (pl.: mezőgazdasági, élelmiszeripari termelést),  
kifejezetten az induló tőkeszegény vállalkozások elindítását célozzuk és a 
további fejlesztést indukáló beruházásokat már meglévő és működő 
vállalkozások esetében (tovább tud fejlődni GINOP-ból, KEHOP-ból stb.) 

 b, A mezőgazdasági, helyi termelők, kézművesek esetében pedig 
fejlődést segítő jelleg a meghatározó, az intézkedésből támogatott 
tevékenység más OP keretében nem támogatható, mert minden 
pályázónak a „Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” 
együttműködés keretében a fenntartási időszak végéig tagságot kell 
fenntartani, és együttműködést vállalni. 

6. A jogosultak köre Induló vállalkozás, mikro-,  kis-  és  középvállalkozás,  természetes 
személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, kistermelő, nonprofit vállalkozás, 
szociális szövetkezet,  

7. A kiválasztási kritériumok, 
alapelvek: 

- A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: Velencei-tó helyi 
termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati 
együttműködésben való részvétel. 

- Olyan fejlesztések támogathatók, amelyek a térség adottságaira 
fókuszálva a HFS-ben megfogalmazott célokra és szükségletekre 
reagálnak, kapcsolódnak a nagyobb térségi fejlesztésekhez, 
erősítik a partnerséget, az együttműködéseket.  

- Innovatív, új szolgáltatások, valósulnak meg a turisztikai 
termékfejlesztésekre, lakossági igényekre válaszolva, meglévő 
szolgáltatások pedig új elemekkel bővülnek, a minőségi 
elvárásoknak megfelelően.  



- esélyegyenlőség, a társadalmi integráció és a környezeti 
fenntarthatóság szempontjainak megjelenése 

A pontozási rendszer,a végleges pályázati feltételek, és felhívás Velencei-
tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Helyi Pályázati felhívása  
www.szechenyi2020.hu és a www.hellovelence.hu  honlapokon kerül 
meghirdetésre, és meghatározásra. 

8. Tervezett forrás: az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás:  
90 000 000.-Ft 
projekt méret korlátai: minimum1 –maximum 4,5 millió Forint 
támogatás aránya: vissza nem térítendő: 

-  vállalkozások:  60% 
- szociális szövetkezet 75% 

a támogatás módja: hagyományos vagy egyszerűsített
 
költségelszámolás 

  

9. A megvalósítás tervezett 
időintervalluma 

2017 II. félévtől folyamatos –forráskeret kimerüléséig 

10. Kimeneti indikátorok: Támogatott projektek száma (db): 20-35 db 
Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db):, 4- 
magánszemély, őstermelő, 10-25 mikro és KKV,2 nonprofit vállalkozás,  
3 induló vállalkozás, 1 szociális szövetkezet 

 

2. Innovatív minta értékű turisztikai vonzerő fejlesztések 

1. Az intézkedés 
megnevezése 

Innovatív minta értékű turisztikai vonzerő fejlesztések 

2. Specifikus cél: Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: 
fenntartható rekreációs, sport, és egészség turizmus megvalósításával 

Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozások megerősítésért, fennmaradásáért, 
és megújulásáért 

3. Indoklás, alátámasztás Szinergiák és együttműködések elősegítése a gazdasági élet fejlődéséért 

lehetőséget ad a HFS alapgondolatának megvalósítására, miszerint a 

LEADER fejlesztések akkor tudnak hatékonyan érvényesülni ha 

szinergiában vannak a térség fejlődését meghatározó nagyobb 

beruházásokkal, fejlesztési tervekkel pl. kapcsolódnak a  Velencei-tó és 

térsége, Váli-völgy, Vértes térsége  funkcionális térség jövőképéhez és 

egyéb a térség fejlődését meghatározó OP-hez: pl. Bejárható 

Magyarország, TOP, ( részletesen: 4.3 A HFS-t érintő tervezési 

előzmények, programok, szolgáltatások) ezt a Helyi Fejlesztési 

Stratégiában kiegészítő jelleggel, katalizátorként egyedi, esszenciális 

minta értékű projektekkel szeretnénk megvalósítani. A térség turisztikai 

fejlesztésének nem a hazai kínálatban már jelen lévő szolgáltatások, 

attrakciók átvételében kell megnyilvánulniuk, hanem a vonzástényező 

egyediségét adó, helyi adottságok ésszerű kihasználásában, újszerű 

megoldásokkal. 

Új innovatív, egyedi minta értékű projektek megvalósítása, turisztikai 

termékfejlesztésekhez kapcsolódó minőségi szolgáltatás fejlesztés, a 

velencei-tavi bor-gasztronómia hiányterület fejlesztése,  egyedi   

turisztikai szálláshely fejlesztés, innovatív turisztikai attrakció fejlesztés, 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.hellovelence.hu/


rekreációs, sport szabadidős stb. szolgáltatások hozzáférésének 

elősegítése. 

4. A támogatható 
tevékenység területek 
meghatározása: 

1 ,  épületek, építmények építése (felújítás, bővítés, új építés), külső és 
belső rekonstrukció, energetikai fejlesztés,  
2,      eszközök beszerzése 
3.   rendezvény, marketing a projekt teljes költségvetésének maximum 
10%-ig támogatható 

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

lehatárolás a GINOP-tól és a VP-től, hogy szolgáltatási szektorban 
akarunk támogatni,  a TOP ilyen kis projekt méretet nem támogat. 

6. A jogosultak köre  magán személy, egyéni vállalkozó,  nonprofit vállalkozás, mikro 
vállalkozás, kisvállalkozás,  

7. A kiválasztási kritériumok, 
alapelvek: 

- Innovatív, egyedi megvalósítások támogathatóak, amelyek minta értékű 

fejlesztést valósítanak meg, ami a térségben jó gyakorlatként 

bemutatható, ötletadó más fejlesztők részére is.  

- A pályázó a Velencei-tó HACS területén székhellyel, telephellyel 

rendelkezik.  

- a pályázó 1 fő részére munkahelyet teremt 

- A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: Velencei-tó helyi termék, 

helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben való részvétel. 

- Olyan fejlesztések támogathatók, amelyek a térség adottságaira 

fókuszálva a HFS-ben megfogalmazott célokra és szükségletekre 

reagálnak, kapcsolódnak a nagyobb térségi fejlesztésekhez, erősítik a 

partnerséget, az együttműködéseket. Innovatív, új szolgáltatások, 

valósulnak meg a turisztikai termékfejlesztésekre, lakossági igényekre 

válaszolva, meglévő szolgáltatások pedig új elemekkel bővülnek, a 

minőségi elvárásoknak megfelelően. 

- A pályázó vállalja, hogy a megvalósult fejlesztést nyílt nap, és PR 

anyagok megjelenésével bemutatja. 

- esélyegyenlőség, a társadalmi integráció és a környezeti 

fenntarthatóság szempontjainak megjelenése 

- Marketing költség 10%-ban elszámolható. 

A pontozási rendszer,a végleges pályázati feltételek, és felhívás Velencei-

tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Helyi Pályázati felhívása  

www.szechenyi2020.hu és a www.hellovelence.hu  honlapokon kerül 

meghirdetésre, és meghatározásra. 

8. Tervezett forrás: az adott 
beavatkozási 
területre/intézkedésre 
allokált forrás 

intézkedésre allokált forrás 32 864 839  forint 
projekt méret korlátai: minimum1 –maximum 10 millió Forint 
támogatás aránya: vissza nem térintendő: 60% 
a támogatás módja: hagyományos vagy egyszerűsített

 
költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett 
időintervalluma 

 2017 II.félévtől folyamatos –forráskeret kimerüléséig 

10. Kimeneti indikátorok: Támogatott projektek száma (db): 3-5 db 
Támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db):, 1-
egyéni vállalkozó,  2-3 mikro és KKV, 1 nonprofit vállalkozás, 3 minta 
értékű vonzerő, attrakció fejlesztés valósul meg 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.hellovelence.hu/


3. Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése 

1. Az intézkedés 
megnevezése 

Értékmentés a vidéki életminőség fejlesztése 

2. Specifikus cél: Fenntarthatóság: A táji és épített, természeti és kulturális örökség és 
helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság 
biztosításával   
Dinamikusan fejlődő települések a térség belső erőforrásainak és a 
hálózati együttműködéseknek köszönhető vonzó élettér biztosítása a 
jövő nemzedékének 

Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: 
fenntartható rekreációs, sport, és egészség turizmus megvalósításával 

3. Indoklás, alátámasztás A HFS szükséglet felmérése rámutatott, hogy az élhető település 
fogalmának ma már szerves része kell, hogy legyen az igényesen 
kialakított köztér, legyen az park, történelmi kastélykert, játszótér, vagy 
egy egyedi part-menti sétány. Nagyon fontos, hogy meglévő  épített 
értékeink megóvása, felújítása, és funkciókkal történő megtöltése 
folyamatosan megvalósulhasson. Az igényes élettér a települések 
demográfiai helyzete, népességmegtartó képessége tekintetében is 
fontos szempont, továbbá a kreatív, szellemi tevékenységet, folyamatos 
inspirációt igénylő tevékenységek betelepülésnek is kedveznek. A 
megfelelő környezetminőség az életminőség meghatározó tényezője, a 
HFS-ben megjelölt célok érdekében, a térségi kiegyensúlyozott 
esélyegyenlőség érdekében, több célcsoportnak is helyet biztosító 
közösségi életterek létrehozása, és a turisztikai termékfejlesztésekhez 
kötődő, pl. sport, rekreációs szolgáltatások innovatív megvalósítását 
célzó, attrakciók létrehozásának és fejlesztésének a támogatása. Olyan 
fejlesztések támogathatók, amelyek a térség adottságaira fókuszálva a 
HFS-ben megfogalmazott célokra és szükségletekre reagálnak, többek 
között:  

-  kapcsolódnak a nagyobb térségi fejlesztésekhez, erősítik a 
partnerséget, az együttműködéseket.  

- támogatják a turisztikai termékfejlesztéseket, az egyedi 
egyedülálló megközelítéseket (sport, rekreáció, aktív, szelíd 
turizmus, kultúra, stb.) 

- amelyek a legrövidebb időszak alatt biztosíthatják: a települések 
identitásának növelését,  

- a települések idegenforgalmi bekapcsolódását a turizmusba, a 
rekreációs lehetőségek széles skáláját biztosítják 

- felgyorsítják a háttértelepülések felzárkóztatását mind a 
gazdasági élet mind az idegenforgalom területén 

 

4. A támogatható 
tevékenység területek 
meghatározása: 

Közösség építő programok helyszíneinek biztosítása, civil szervezetek 
működésének és közösségépítő tevékenységeinek támogatása, 
közösségi szabadidős tevékenységek elősegítése a HFS-ben 
meghatározott célok elérése érdekében.  

1, Elsősorban a térségi egységes szabadidő pontok kialakítására: sport, 
rekreációs tevékenységek helyszíneinek és eszközeinek biztosítása, 
szabadtéri fitnesz, street workout eszközök, programok egységes 
bevezetése a településeken, amelyek egymásra épülve tematikus útként 
funkcionálva  „ Bejárható Velencei-tó „ programot biztosítanak a helyiek, 
és látogatók részére, minden korcsoport számára elérhetően: 



- szabadtéri innovatív játszóterek, fitnesz, street workout eszközök 
beszerzése, telepítése 

2.Az egészséges, élhető vidék kultúra, művészet, zene, készségfejlesztés, 
egészségtudatos formálása civil szervezeteken keresztül, és ifjúsági 
közösségi karakterisztikus programok kialakítása amely a fiatalok 
közösségi részvételét is biztosítja. 

- ifjúsági programok, készségfejlesztés 

- tematikus táboroztatás, műhelymunkák-helyben elérhető kompetencia 
fejlesztés (kultúra, művészet, zene, készségfejlesztés) 

3. Civil szerveztek eszközfejlesztése helyi értéktár továbbfejlesztése 
érdekében 

- felújítás, eszközbeszerzés1 ,  épületek, építmények építése (felújítás, 
bővítés, új építés), külső és belső rekonstrukció, energetikai fejlesztés,  
2,      eszközök beszerzése 
3.   rendezvény, marketing a projekt teljes költségvetésének maximum 
20%-ig támogatható 

5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Az intézkedés kiegészítő jellegű, VP és TOP egyéb forrásaitól leválasztva 
Az intézkedés keretében olyan tevékenységek is támogathatók, amelyek 
kacsolódnak a „Bejárható Magyarország” jármódjaihoz, de abból nem 
támogathatók, és elkülönülnek a TOP és VP. céljaitól, illetve más 
forrásból nem támogathatóak. A fejlesztések összhangban vannak a HFS-
ben megfogalmazott elvárásokkal. 

6. A jogosultak köre  önkormányzat,  nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

7. A kiválasztási kritériumok, 
alapelvek: 

A támogatott projekteknek a HFS-ben megfogalmazott szükségletekre 
kell épülnie, hozzá kell, hogy járuljon a települések fejlődéséhez, 
lehetőség szerint a településkép javításához. A közösségi élet, szabadidő 
felhasználás új formáihoz, célcsoport orientáltan és újszerű 
együttműködésekhez.  
Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati 
együttműködésben való részvétel.  
Olyan fejlesztések támogathatók, amelyek a térség adottságaira 
fókuszálva a HFS-ben megfogalmazott célokra és szükségletekre 
reagálnak, kapcsolódnak a nagyobb térségi fejlesztésekhez, erősítik a 
partnerséget, az együttműködéseket. A pályázó vállalja, hogy a 
megvalósult fejlesztést nyílt nap, és PR anyagok megjelenésével 
bemutatja. A hálózati együttműködés mellett helyi, térségi civil 
szervezetekkel együttműködik. Esélyegyenlőség, a társadalmi integráció 
és a környezeti fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a 
projektben. 
A pontozási rendszer,a végleges pályázati feltételek, és felhívás Velencei-
tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Helyi Pályázati felhívása  
www.szechenyi2020.hu és a www.hellovelence.hu  honlapokon kerül 
meghirdetésre, és meghatározásra. 

8. Tervezett forrás: a. 54 000 000 
b. 85%-os támogatás 
c. minimum 1 millió Ft maximum 4,5 millió Ft 
d. vissza nem térítendő 

a támogatás módja: hagyományos vagy egyszerűsített
 
költségelszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett 
időintervalluma 

2017-2018 folyamatos forráskimerülésig 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.hellovelence.hu/


10. Kimeneti indikátorok: 16-20 projekt 
2 egyház 
8 önkormányzat 
10 civil szervezet 

 

4. Velencei-tó Helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték 
 

1. Az intézkedés 
megnevezése 

 Velencei-tó Helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték 
 Megőrzendő örökség együttműködésben 

2. Specifikus cél: Dinamikusan fejlődő települések a térség belső erőforrásainak és a 
hálózati együttműködéseknek köszönhető vonzó élettér biztosítása a 
jövő nemzedékének 

Fenntarthatóság: A táji és épített, természeti és kulturális örökség és 
helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság 
biztosításával   

3. Indoklás, alátámasztás Nem elég meghatározó a térségben a hálózati együttműködésben 
megvalósuló közös projektek száma, szeretnénk erősíteni főleg a civil 
szerveztek humánerőforrásainak szakmai tapasztalatainak 
összevonásából adódó erőként szorgalmazni az ifjúsági, sport, 
környezetvédelem területén, hogy olyan átfogó projektek valósuljanak 
meg, amelyek hatással vannak a térség többi civil szervezetének 
munkájára is. 

Humánerőforrás fejlesztés: a versenyképes gazdaság, tudás és műveltség 
növelésével, térség specifikus fejlesztési programok indításával.   
A helyi civil összefogások biztosítják a térség társadalmi kohézióját. Olyan 
tevékenységek támogathatók amelyek kapcsolódnak az egyedi, innovatív 
attrakció fejlesztésekhez és a HFS-ben feltárt térségi szükségletekre és 
hiányterületekre irányulnak. Hálózati együttműködésben megvalósuló 
közösségi programjaikkal, fejlesztéseikkel hatással vannak a térségre, 
követhető minta projekteket valósítanak meg. A szemléletformálást 
elősegítő programok a környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartva 
mozgósítják a célcsoportokat. Hozzáadott értékkel biztosítják a térség 
értékeinek fennmaradását. Az egészséges, fenntartható, élhető vidék  
formálása civil szervezeteken keresztül, és ifjúsági közösségi 
karakterisztikus programok kialakítása amely a fiatalok közösségi 
részvételét is biztosítja 
Olyan egyedi fejlesztések valósulhatnak meg amelyek mintaprojektként 
definiálunk, több szervezet összefogásával. Ennek része a környezeti 
felelősségvállalás, szemléletformálás, amely elkezdődött az előző 
programozási időszakban, de a civil szervezetek nagy kihívása innovatív 
megoldásokkal (pl. Szelíd térségfejlesztési modellek, Zöld utak, LEADER 
zenei udvar) hatékonyan megvalósítani, az együttműködések 
kialakításával. 

4. A támogatható 
tevékenység területek 
meghatározása: 

választható tevékenységek: 
- érintett települések értékeinek feltárása, dokumentálása 

tematikus utak kidolgozás, feltérképezés,közösségi rendezvények,  
tudásátadó programok, gyakorlati foglalkozások, 
mintaprogramok, bemutatóprogramok megvalósítása, 
Marketing a projekt maximum 20%-ban támogatható 
A pontozási rendszer,a végleges pályázati feltételek, és felhívás 
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Helyi Pályázati 
felhívása  www.szechenyi2020.hu és a www.hellovelence.hu  
honlapokon kerül meghirdetésre, és meghatározásra. 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.hellovelence.hu/


5. Kiegészítő jelleg, 
lehatárolás 

Egyéb operatív programokból térségünk számára nem megvalósítható 
tevékenységeket szorgalmazunk, amelyek más területeken már 
példaértékűen bizonyítottak: pl. Szelíd térségfejlesztési programok, 
Zöldutak, LEADER zenei udvar, ifjúsági képesség, készségfejlesztési 
programok.  

6. A jogosultak köre 
nonprofit, egyház, önkormányzat 

7. A kiválasztási kritériumok, 
alapelvek: 

„Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték” 
együttműködésben 
Több településsel együttműködésben, több szervezet 
együttműködésében 
esélyegyenlőség, a társadalmi integráció és a környezeti fenntarthatóság 
szempontjainak megjelenése 

8. Tervezett forrás:  összes allokált forrás: 27 909 893 .-Ft 
a támogatás aránya: 85% 
projektméret korlátai: 1-10 millió forint 
a támogatás módja:visszanem téritendő  
a támogatás módja: hagyományos vagy egyszerűsített

 
költségelszámolás 

9. A megvalósítás tervezett 
időintervalluma 

2017- 2018 folyamatos 

10. Kimeneti indikátorok: 4-8 együttműködésen alapuló minta érékű projekt 
3 civil szervezet 
2 egyház 
2önkormányzat 

 

 


