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6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, 
a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 
 

6.1 LEADER Intézkedési Terv 

 

LEADER Intézkedési Terv 

Intézkedések a  

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 
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1. Számú intézkedés 

1.1. HVS intézkedés megnevezése Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok, 

érdekközösségek, innovatív 

együttműködések létrehozása, működtetése 

és fenntartása.  

 

1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés A tájegységi menedzsment funkciók 

fejlesztése   

 

1.3. A HVS intézkedés leírása 

Az intézkedés a tájegységi, vagy ennél kisebb lokalitású tartós kooperációk létrejöttét 

kívánja támogatni annak érdekében, hogy a helyi erőforrások jobban hasznosuljanak. Az 

intézkedés keretében tervezett együttműködés legalább 5 településen és legalább 8 érintett 

partner közreműködése révén jön létre. A hálózati struktúra az alábbi szereplők bevonásával, 

az alábbi érintettek között valósulhat meg: vállalkozások (beleértve az egyéni 

vállalkozásokat is), civil és non-profit szektor képviselői, egyházak, önkormányzatok, 

valamint ezek kombinációi. A hálózati együttműködésnek az alábbiak közül legalább négy 

szempontnak meg kell felelnie (hozzáadott értékkel kell bírnia), amit a pályázónak a 

részletes dokumentációban megfelelően alá kell támasztania:   

 a partnerek közös terméket, szolgáltatást, kínálati profilt hoznak létre, vagy 

megteremtik ezek létrehozásának feltételeit,   

 közös piaci megjelenést valósítanak meg, 

 közös beszerzést hoznak létre,  

 az együttműködés révén költségelőnyökre tesznek szert,  

 közös fejlesztést, beruházást hajtanak végre,   

 közösségi marketinget valósítanak meg,  

 munkahely(ek)et hoznak létre,  

 munkahely(ek)et őriznek meg.    

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 építés  

 gépbeszerzés 

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 képzés előkészítése és megvalósítása 

 tanulmánykészítés 

 marketing     

 

1.4.  Támogatási kritériumok 

A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást 

jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a térségi piaci árakhoz), 
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 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

A projektmegvalósítás során az együttműködés kereteit alátámasztó dokumentációk 

közül legalább az alábbiaknak el kell készülnie:  

 szervezeti és működési szabályzat,  

 együttműködési és módszertani kézikönyv, 

 arculati kézikönyv, 

 etikai szabályzat, 

 éves (rövid távú) marketing terv, 

 a fenntartási időszakra vonatkozó koncepció,  

 fenntarthatósági terv.  

A pályázónak a csatlakozási szándéknyilatkozatokat (összesen legalább 8 darabot 

legalább 5 településről) a projekt adatlaphoz csatolnia kell.  

A hálózati struktúrában csak működő szervezetek és működő egyéni vállalkozások 

vehetnek részt.  

Pártok és politikai szervezetek nem pályázhatnak és a hálózati együttműködésben nem 

vehetnek részt.  

A hálózati tagok csatlakoznak a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz 

bevezetését követően vagy közreműködnek a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).     

A rendezvényköltségek a hálózat létrejöttét, illetve annak tájegységi megismertetését 

szolgálják.  

 

1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

 

I.                  Vállalkozási célú fejlesztés 

 

Közösségi célú fejlesztés 

 

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  4.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma: 1-4 db 

 

 

 

 

1.7. Ügyfélkör 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás 60 65 

Önkormányzat 100 100 

Non-profit szervezet 100 100 

Egyház     100 100 
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1.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót,  Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, 

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.  

 

 

1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 Szándéknyilatkozat a hálózati struktúrához való csatlakozásról.  

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér 

pénzhelyettesítő utalványt illetően.  

 A vállalkozás működését igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat képviselő által 

hitelesített másolata (az internetes e cégjegyzékből letöltött cégkivonat is elfogadott, 

ami a www.e-cegjegyzek.hu. honlapról letölthető).  

 Egyéni vállalkozások esetében a vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációs lap 

vállalkozó által hitelesített másolata.   

 Non-profit szervezet esetén az alapító okirat képviselő által hitelesített másolata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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2. Számú intézkedés 

2.1. HVS intézkedés megnevezése  A helyi gazdaság vertikális szerveződésének 

segítése, a helyi piacok, a helyi kínálat és a 

helyi kereslet rendszerbe szervezése a 

vállalkozások közötti együttműködés 

kialakításával és közös fejlesztések 

megvalósításával.  

 

2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés A tájegységi menedzsment funkciók 

fejlesztése. 

 

2.3. A HVS intézkedés leírása 

Az intézkedés a tájegységi, vagy ennél kisebb lokalitású, akár települési szintű tartós 

kooperációk létrejöttét kívánja támogatni az élelmiszer alapanyag termelés, feldolgozás, 

értékesítés területén annak érdekében, hogy a helyi gazdasági szereplők láncba szerveződését 

segítse. A vertikális szerveződés a termelés – feldolgozás – értékesítés rendszerében 

értelmezendő. Az intézkedés keretében tervezett együttműködés legalább 3 érintett partner 

közreműködése révén jön létre. Az érintett termék egyértelműen rábaközi helyi termék, 

vagyis az alapanyag termelése, feldolgozása a Rábaköz tájegységben történik. A hálózati 

struktúra az alábbi szereplők bevonásával, az alábbi érintettek között valósulhat meg: 

őstermelők, vállalkozások, feldolgozó, élelmiszertermelő vállalkozások, kereskedelmi 

vállalkozások. A hálózati együttműködésnek az alábbiak közül legalább kettő szempontnak 

meg kell felelnie (hozzáadott értékkel kell bírnia), amit a pályázónak a részletes 

dokumentációban megfelelően alá kell támasztania:   

 az értékesítési lánc rövid, legfeljebb háromszintű: termelő – feldolgozó – kereskedő 

 a termék értékesítési útja nem lép ki a fentebb bemutatott vertikumból,  

 a vertikális kooperációban legalább két szint közötti együttműködés megvalósul,  

 a termelő vagy a feldolgozó maga értékesíti a terméket (direkt értékesítés, illetve 

közösség által támogatott értékesítés megvalósítása),  

 közös fejlesztés valósul meg: pl. helyi piac kialakítása, közös eladótér kialakítása, 

termelői bolt üzemeltetése, raktárkapacitás létrehozása, fejlesztése, stb.  

 közösségi marketing kialakítására kerül sor.  

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 építés  

 gépbeszerzés 

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 képzés előkészítése és megvalósítása 

 tanulmánykészítés 

 marketing 
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2.4. Támogatási kritériumok 

A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást 

jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a térségi piaci árakhoz), 

 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

A projektmegvalósítás során az együttműködés kereteit alátámasztó dokumentációk 

közül legalább az alábbiaknak el kell készülnie:  

 szervezeti és működési szabályzat,  

 együttműködési és módszertani kézikönyv, 

 arculati kézikönyv, 

 etikai szabályzat, 

 éves (rövid távú) marketing terv, 

 a fenntartási időszakra vonatkozó koncepció,  

 fenntarthatósági terv.  

A pályázónak a csatlakozási szándéknyilatkozatokat (legalább 3 darabot) a projekt 

adatlaphoz csatolnia kell.  

A hálózati struktúrában csak már működő szervezetek és működő egyéni vállalkozások 

és őstermelők vehetnek részt.  

A hálózati tagok csatlakoznak a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz 

bevezetését követően vagy közreműködnek a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).     

A rendezvényköltségek a hálózat létrejöttét, illetve a térségi megismertetését szolgálják.  

 

2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

II.    

III.                  Vállalkozási célú fejlesztés 

        

- 

 

2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  4.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma: 1-4 db 

 

 

 

 

2.7. Ügyfélkör 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás 60 65 

Őstermelő 60 65 
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2.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót,  Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, 

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.  

 

 

 

2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 Szándéknyilatkozat a vertikális hálózati struktúrához való csatlakozásról.  

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér 

pénzhelyettesítő utalványt illetően.   

 A vállalkozás működését igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat képviselő által 

hitelesített másolata (az internetes e cégjegyzékből letöltött cégkivonat is elfogadott, 

ami a www.e-cegjegyzek.hu. honlapról letölthető).  

 Egyéni vállalkozások esetében a vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációs lap 

vállalkozó által hitelesített másolata.   

 Őstermelő esetében az őstermelői igazolvány őstermelő által hitelesített másolata.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/


 

        
 

 

 

 

62 

 

3. Számú intézkedés 

3.1. HVS intézkedés megnevezése A vállalkozások működési feltételeinek 

javítása a tájegységben.  

 

3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés A helyi gazdaság térnyerésének támogatása. 

 

 

3.3. A HVS intézkedés leírása 

Az intézkedés a tájegységi gazdasági szereplők támogatását célozza a helyi gazdaság 

potenciáljának erősítése, a kapacitások bővítése, a foglalkoztatottság megtartása és növelése 

érdekében. A szektorhoz tartozó mikro-, kis- és középvállalkozások növekedését nagyban 

befolyásolja az elhúzódó pénzügyi válság. Az elérhető források szűkössége, elapadása nem 

teszi lehetővé a fejlesztéseket, mivel ahhoz a gazdasági érintettek kevés saját erővel 

rendelkeznek. Az intézkedés azon vállalkozások támogatását célozza, amelyek telephelyük 

korszerűsítését, új telephely kialakítását, technológiai fejlesztést, eszközbeszerzést, termék- 

és szolgáltatásfejlesztést, innovációs megoldások bevezetését tervezik. Az intézkedésre 

működő egyéni és társas vállalkozások nyújthatnak be támogatási igényt.    

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 építés  

 gépbeszerzés 

 eszközbeszerzés 

 marketing 

 

3.4. Támogatási kritériumok 
A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz), 

 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

Csak működő vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet.  

A vállalkozás csatlakozik a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz 

bevezetését követően vagy közreműködik a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).     

A támogatási összeg legalább 5%-át és legfeljebb 15%-át kötelező a vállalkozás, illetve a 

vállalt cél marketingjének támogatására fordítani.   

 

Az intézkedés keretében a támogatott projektek száma:  

- a térség városi rangú településein: Csornán 2-5 db, Kapuváron 2-5 db, Beledben 1-3 db.  

- nem városi rangú településeken összesen: 5-10 db. 
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3.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

IV.    

V.                  Vállalkozási célú fejlesztés 

        

- 

 

3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  8.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma: 10-23 db 

 

 

 

 

3.7. Ügyfélkör 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Mikro-, kis- és középvállalkozás 60 65 

 

 

3.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót,  Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl,  

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.  

 

 

 

 

3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 A vállalkozás működését igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat képviselő által 

hitelesített másolata (az internetes e cégjegyzékből letöltött cégkivonat is elfogadott, 

ami a www.e-cegjegyzek.hu. honlapról letölthető).  

 Egyéni vállalkozások esetében a vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációs lap 

vállalkozó által hitelesített másolata.   

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér 

pénzhelyettesítő utalványt illetően.   

 

 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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4. Számú intézkedés 

4.1 HVS intézkedés megnevezése Vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés a turizmus 

területén a tájegységben. 

 

4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés A tájegységi kompetenciák fejlesztése 

 

4.3. A HVS intézkedés leírása 

A turizmus a Rábaköz kiemelt fejlesztési területe. A tájegység az elmúlt években a korábbi 

hátrányos helyzetéből a feltörekvő térségek sorába emelkedett, amit a vendégéjszakák 

számának emelkedése és a szolgáltatások bővülése egyaránt visszaigazol. Az intézkedés a 

tájegység turizmusának további erősítését célozza. A fejlesztések különösen az alábbi 

területeken kívánatosak:  

 Szálláshely kapacitások létrehozása, meglévők bővítése, minőségfejlesztése: falusi 

szálláshelyek, kereskedelmi szálláshelyek, ifjúsági szálláshelyek, kemping.  

 A kerékpáros, lovas, vízi, öko- és gasztro- és a kulturális turizmushoz kapcsolódó 

vonzerő- és szolgáltatásfejlesztések megvalósítása.  

 A tájegység turizmusában kiemelt szerepet játszó vendéglátóhelyek 

minőségfejlesztése, a kínálati profilban a helyi termékek térnyerésének elősegítése.   

 

 Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 építés  

 gépbeszerzés 

 eszközbeszerzés 

 marketing 

 

 

4.4. Támogatási kritériumok 

A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást 

jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz), 

 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

Csak működő szervezet és az illetékességi területen legalább két éve állandó lakcímmel 

rendelkező természetes személy nyújthat be támogatási kérelmet.  

A nyertes pályázó csatlakozik a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz 

bevezetését követően vagy közreműködik a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).     
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A támogatási összeg legalább 10%-aát és legfeljebb 20%-át kötelező a fejlesztés által érintett 

turisztikai egység marketingjére fordítani.  

Természetes személy esetén a magánszálláshely jegyzői nyilvántartásba vételéről szóló 

igazolás csatolása a pályázat benyújtásakor    

Az intézkedés keretében a támogatott projektek száma:  

- a térség városi rangú településein: Csornán 1-3 db, Kapuváron 1-3 db, Beledben 1-2 db.  

- nem városi rangú településeken összesen: 3-6 db.  

 

4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

   

                 Vállalkozási célú fejlesztés 

 

Közösségi célú fejlesztés 

 

4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  8.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma: 6-14 db 

 

 

 

 

4.7. Ügyfélkör 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Mikro-, kis- és középvállalkozások 60 65 

Non-profit szervezetek 100 100 

Önkormányzatok  100 100 

Egyházak 100 100 

Természetes személyek  60 65 
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4.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót,  Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, 

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.  

 

 

 

4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 A vállalkozás működését igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat képviselő által 

hitelesített másolata (az internetes e cégjegyzékből letöltött cégkivonat is elfogadott, 

ami a www.e-cegjegyzek.hu. honlapról letölthető).  

 Non-profit szervezet esetében az alapító okirat képviselő által hitelesített másolata.  

 Egyéni vállalkozások esetében a vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációs lap 

vállalkozó által hitelesített másolata.    

 Természetes személy esetében személyi igazolvány és lakcímkártya másolata.  

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér 

pénzhelyettesítő utalványt illetően.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
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5. Számú intézkedés 

5.1. HVS intézkedés megnevezése  A civil szektor erősítése, a belső 

együttműködés támogatása, a térségi 

szerepkör növelése, működési feltételek 

javítása, szolgáltatások bővítése a 

tájegységben. 

 

5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés Emberi erőforrások, tájegységi kohézió 

fejlesztése.   

 

5.3. A HVS intézkedés leírása 

A civil szektor működése nagy hatással van a tájegység egészére, kisugárzó képességére, 

vonzerejére egyaránt. A Rábaköz lehetséges fejlődését nagyban befolyásolják azon 

szervezetek, amelyek képesek a településükön túlnyúló feladatokat felvállalni és ellátni, 

illetve mikrotérségi, tájegységi, vagy azon is túlmutató szerepkört betölteni. Az intézkedés 

azon non-profit, civil szervezetek támogatását célozza, amelyek új funkciók betöltését, 

térségi pozíció kialakítását, vagy a belső kohézió erősítését és a meglévő tevékenységek 

minőségfejlesztését valósítják meg. Értékmegőrző, értékteremtő és értékfenntartó 

helyzetükből adódóan speciális területeken kifejtett, a településen túlmutató közösségi célok 

teljesülését, vagy saját tevékenységük minőségfejlesztését várjuk. E bővülő szerepkörüknek 

megfelelően erősítik a tájegység társadalmi szövetét, továbbá serkentik a Rábaköz térségközi 

integrációját.  

 

A kérelmet benyújtó szervezetek mind a működés jobbá tételét biztosító 

eszközbeszerzéseket, mind az emberi erőforrás fejlesztését szolgáló képzéseket, 

rendezvényeket pályázhatnak. Ugyanakkor az intézkedésen keresztül lehetőséget kapnak új 

szolgáltatások, kiadványok, együttműködések létrehozására, valamint a szervezet, illetve a 

szolgáltatási profil marketingjének erősítésére is.       

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 képzés előkészítése és megvalósítása 

 marketing 

 

 

5.4. Támogatási kritériumok 

A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást 

jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz), 

 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

Csak működő, 2013. április 30-áig bejegyzett szervezet nyújthat be támogatási kérelmet.  



 

        
 

 

 

 

68 

 

A szervezet csatlakozik a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz bevezetését 

követően vagy közreműködik a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).     

A támogatási összeg legalább 5%-át és legfeljebb 15%-át kötelező a szervezet, illetve a 

vállalt cél marketingjének támogatására fordítani.   

Az intézkedés keretében a támogatott projektek száma:  

- a térség városi rangú településein: Csornán 6-12 db, Kapuváron 6-12 db,  

Beledben 2-4 db.  

- nem városi rangú településeken összesen: 10-20 db.    

 

 

5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

   

- 

        

Közösségi célú fejlesztés 

 

5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  2.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma: 24-48 db 

 

 

 

5.7. Ügyfélkör 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Non-profit szervezetek  100 100 

 

 

5.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót,  Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, 

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.  
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5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 A szervezet működését igazoló, 30 napnál nem régebbi alapító okirat képviselő által 

hitelesített másolata.  

 Az elmúlt év (2012) beszámolója.   

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér 

pénzhelyettesítő utalványt illetően.   
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6. Számú intézkedés 

6.1. HVS intézkedés megnevezése Közösségi terek minőségfejlesztése és a 

biztonsági feltételek javítása a tájegységben 

 

6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés Tájegységi kompetenciák fejlesztése     

 

 

 

6.3. A HVS intézkedés leírása 

A külső és belső közösségi terek a település arcaként jelennek meg nemcsak a térségben 

élők, hanem a tájegységbe vendégként érkező turisták számára is. Az életminőség egyik 

fokmérője, és a Rábaközben lakók hangulatának meghatározó eleme, hogy az itt élők milyen 

módon, milyen körülmények között jutnak hozzá a helyi szolgáltatásokhoz, vesznek részt a 

különböző társadalmi eseményeken. Az intézkedés a kulturális, sport, közösségi együttléttel 

összefüggő helyszíneket, a településközpontokat helyezi a fejlesztés fókuszába. A pályázó 

önkormányzatok kizárólag a meglévő közösségi tereik felújítására, minőségfejlesztésére, 

funkcióbővítésére, biztonsági feltételek megteremtésére koncentrálhatnak. Új közösségi tér 

kialakítására nincs lehetőség az intézkedés rendszerében.   

A megújuló közösségi térrel összefüggésben rendezvénytámogatás is lehetséges, de ennek 

betervezése nem kötelező.    

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 építés  

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 marketing 

 

 

6.4. Támogatási kritériumok 

A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást 

jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz), 

 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

A szervezet csatlakozik a rábaközi tallér elfogadóinak csoportjához a helyi pénz bevezetését 

követően vagy közreműködik a helyi pénz népszerűsítésében. (nyilatkozat).     

A támogatási összeg legfeljebb 10%-a fordítható rendezvény megvalósítására.  

A támogatási összeg legalább 5%-át és legfeljebb 10%-át kötelező az ügyfél, illetve a vállalt 

cél marketingjének támogatására fordítani.   

 

Az intézkedés keretében a támogatott projektek száma:  

- a térség városi rangú településein: Csornán 2-5 db, Kapuváron 2-5 db,  

Beledben 1-3 db.  
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- nem városi rangú településeken összesen: 6-13 db.     

 

 

6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

   

- 

        

Közösségi célú fejlesztés 

 

6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  1.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  8.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma: 11-26 db 

 

 

 

 

6.7. Ügyfélkör 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Önkormányzatok  100 100 

Egyház  100 100 

 

 

6.8. Támogatható települések köre /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót,  Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, 

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.  

 

 

 

6.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Elfogadóhelyi vagy népszerűsítési szándéknyilatkozat a rábaközi tallér 

pénzhelyettesítő utalványt illetően.   
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7. Számú intézkedés 

7.1. HVS intézkedés megnevezése Tájegységi, térségi marketingkommunikációs 

eszközök, rendezvények létrehozása és 

megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési 

Egyesület menedzselésében.  .  

 

7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés Tájegységi kompetenciák fejlesztése. 

 

7.3. A HVS intézkedés leírása 

A Rábaköz számára a 2013-as esztendő és a most megvalósuló 3. fordulós Leader kiírás 

kiemelt célja, hogy a térségi kompetenciák erősödjenek, ami által a tájegység erősíteni tudja 

eddigi pozícióját és fel tud készülni a következő fejlesztési időszakra (2014-2020). A térségi 

integráció egyik hiányzó láncszeme a közösségi (tájegységi) marketing.  

 

Ezen intézkedés a tájegység marketingkommunikációs versenyképességét erősíti, mégpedig 

a nagy vonzerővel bíró kiemelt turisztikai rendezvények és a térségi, tájegységi szintű 

marketingeszközök létrehozásán keresztül. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület a 

tájegység ez idáig egyetlen térségi szintű fejlesztési szervezete. A tájegységi 

menedzsmentfeladatok sorában kiemelt szereppel bír a térségi marketing, a tájegység fő 

célcsoportok irányába történő értékesítése. E funkciójából adódóan kerül sor a Rábaköz 

marketingkommunikációs anyagokkal történő ellátására és a tájegységen túlmutató 

vezérprogramok kifejlesztése és piaci bevezetése. Ezen marketingcélok elérése igényli a 

tájegységi szintű közösségi marketinget, amelynek letéteményese az Egyesület. A Rábaköz 

Vidékfejlesztési Egyesület a tájegység egyetlen olyan szervezete, amely az egész térséget 

átfogja, és kellő pénzügyi és emberi erőforrásokkal, valamint tapasztalattal rendelkezik 

ahhoz, hogy az intézkedésben foglalt tevékenységeket kellő színvonalon ellássa.  

 

A tájegységi marketing egyik kiemelt irányultsága a turizmus. A térség számára hangsúlyos 

a turisztikai vezérprogramok, mint marketingeszközök megvalósítása, hiszen a Rábaköz 

erőssége a turizmusban olyan területeken van meg, ahol ez a marketingeszköz kiválóan 

alkalmazható: kulturális turizmus, gasztroturizmus, legendaturizmus. Az intézkedés 

keretében 5-6 magas minőségi színvonalú rendezvény megvalósítását, továbbá 

marketingkommunikációs eszközök létrehozását várjuk.   

 

Az intézkedés által meghatározott marketingeszközök, mint kommunikációs és kínálati 

elemek a Rábaköz számára közösségfejlesztési és egyben helyi gazdaságfejlesztési célokat is 

szolgál. A térség megmutathatja értékeit az ide érkező vendégnek, miközben a helyi 

szolgáltatók árbevételhez jutnak. A közösségi marketing és a turisztikai vezérprogramok 

kombinált alkalmazása jótékonyan járul hozzá a tájegység pozícionálásához.         

Az intézkedés keretében a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület pályázatát várjuk. 

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 képzés előkészítése és megvalósítása 
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 tanulmánykészítés 

 marketing 

 

7.4. Támogatási kritériumok 

A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást 

jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz), 

 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

A kiemelt rendezvények megvalósításával kapcsolatos partnerségi szándéknyilatkozatok az 

érintett önkormányzatoktól. 

 

A létrejövő marketingkommunikációs eszközök és rendezvények tájegységi, térségi vagy 

tematikus elven mutassák be a Rábaköz kiemelt értékeit, jelenítsék meg és közvetítsék a 

tájegység kiemelt üzeneteit a fő célcsoportok irányába.    

 

7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

 

-  

        

Közösségi célú fejlesztés 

 

7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  10.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  22.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma : 1 db 

 

 

 

 

7.7. Ügyfél 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 100 - 
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7.8. Támogatható település /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót,  Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, 

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.  

 

 

7.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Koncepcióterv a kiemelt rendezvények megvalósításával, partnerségével 

összefüggésben. (2-3 oldal A/4-es oldal)    

 Partnerségi szándéknyilatkozatok az érintett önkormányzatoktól.  
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8. Számú intézkedés 

8.1. HVS intézkedés megnevezése Tájegységi dokumentálás és archiválás 

megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési 

Egyesület menedzselésében.   

 

8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés A tájegység menedzsment funkcióinak 

fejlesztése. 

 

8.3. A HVS intézkedés leírása 

A Rábaköz menedzsmentfunkcióinak fejlesztése a térség és a települések számbavételén, 

alapos ismeretén nyugszik. A térség a következő fejlesztési időszakra elsősorban akkor tudja 

magát helyzetbe hozni, ha képes a tájegységi szereplőket integrálni. Ezen intézkedés az 

alábbi irányba kíván eredményt elérni és hatást kiváltani.  

Egyrészt a tájegység dokumentálását (fotó), archiválását (történeti anyagok) valósítja meg és 

ezen keresztül új projektek kifejlesztését teszi lehetővé valamennyi érdekelt számára. Az 

intézkedés keretében a tájegység természeti, ökológiai, épített örökségi, kulturális, 

művészeti, tájtörténeti, néprajzi, történeti dokumentációs stb. értékeinek számbavétele, 

digitális rendszerezése, feldolgozása, valamint on-line módon történő közzététele valósul 

meg a projekt eredményeként.  

Másrészt az Akciócsoport illetékességi területébe tartozó 44 település, intézmények, 

szervezetek, vállalkozások, stb. írott és korábban dokumentált anyagainak digitalizálásával 

és közzétételével hozzájárulás a térség megismeréséhez, megismertetéséhez, valamint az 

intézkedés keretében elvégzett feladatok elvégzésével további új projektek kifejlesztésének 

segítése.   

A tájegység érintettjeinek, érdekeltjeinek (önkormányzatok, civil és non-profit szervezetek, 

vállalkozások, egyházak, magánszemélyek) ilyen módon történő helyzetbe hozása segíti a 

térségen belüli kohéziót, támogatja a szereplők közötti együttműködéseket, hozzájárul a 

későbbi közösségi és egyéni fejlesztések összehangolásához.  

 

Az intézkedés a térség egyik fontos menedzsmentfunkcióját hivatott támogatni. A tájegység 

egyetlen fejlesztési szervezete a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület. Ez a szervezet az, 

amely kellő tapasztalattal rendelkezik ezen térségi funkció ellátásában. Az intézkedésben 

foglalt tevékenységek elvégzése komplex feladatmegoldást jelent, amelyet az Egyesület 

emberi és pénzügyi erőforrásai képesek ellátni. A projektmegvalósítás eredményei pedig 

valamennyi érintett, érdekelt fél számára elérhetővé és használhatóvá válnak. Az intézkedés 

keretében a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület pályázatát várjuk. 

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 tanulmánykészítés 

 marketing 
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8.4. Támogatási kritériumok 

A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást 

jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz), 

 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

A létrejövő Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ teljeskörűen fedje le és archiválja a 

tájegység értéktárát.     

Az Egyesületnek vállalnia kell, hogy az elkészült on-line felületet a térségi rendezvényeken 

(legalább 3 rendezvényen a projekt befejezését követően) bemutatja és népszerűsíti. Ez 

irányú nyilatkozat csatolása szükséges. 

 

 

8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

   

- 

        

Közösségi célú fejlesztés 

 

8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  

 

6.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  

 

10.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma: 1 db 

 

 

 

 

8.7. Ügyfél 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 100 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
 

 

 

 

77 

 

8.8. Támogatható település /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, 

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza. 

 

8.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Nyilatkozat az elkészülő Rábaközi Digitális Dokumentációs Központ on-line 

felületének térségi rendezvényeken történő bemutatására, népszerűsítésére 

vonatkozóan.  
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9. Számú intézkedés 

9.1 HVS intézkedés megnevezése 

 

A helyi gazdaság bővülését elősegítő kínálati 

rendszerek megvalósítása a Rábaköz 

Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében.   

 

9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés A helyi gazdaság térnyerésének támogatása. 

 

9.3. A HVS intézkedés leírása 

A Rábaköz számára kiemelten fontos, hogy az eddig elért eredményekre támaszkodva 

modellértékű, magas prioritású, hatásaiban jól kiszámítható fejlesztések induljanak el és 

valósuljanak meg. Ennek eléréséhez a tájegység forrásfelszívó képességét, a térség 

rendszerbe szervezését, a kommunikációs interakciók számának növelését, új – a tájegység 

vidékfejlesztésében meghatározó – fejlesztési programok megalapozását kell biztosítani.  

 

Jelen intézkedés az alábbi három területen tud ehhez segítséget adni. Mindhárom irány 

átfogóan tud hozzájárulni a Rábaköz további fejlesztéseihez. A térség gazdasági 

integrációjában mindegyik kulcskérdéssé válik a következő időszakban.  

    

A tájegység földrajzi alapú információs rendszerének létrehozása, a Rábaköz térinformatikai 

rendszerének kidolgozása jelentősen javítja a térség kínálati pozícióját. Az elkészülő 

adatbázis, a szakértői háttértámogatás a térség kompetenciáját javítja, és egy új 

megközelítési és cselekvési módot jelent a Rábaköz további fejlesztésének kivitelezésében. 

A folyamat elvégzése meggyorsítja a tájegység környező gazdasági erőterekhez történi 

integrációját.  

 

Az intézkedés másik irányultsága a tájegység befektetés-szervezését, befektetés-ösztönzési 

programját hivatott támogatni, melyet a Befektetőbarát Rábaköz Programja munkacímmel 

látunk el. A térségre vonatkozó valamennyi stratégiai dokumentum megállapítja, hogy a 

Rábaköz gazdasági vákuumban, két nagyobb gazdasági erőtér – melyek emblematikus 

települései Győr és Sopron – között helyezkedik el. A gazdasági integráció nem képzelhető 

el aktív befektetéspolitika nélkül, amelyet jelent intézkedés keretében kívánunk támogatni. A 

megvalósítás során – felhasználva a tájegységi kutatások adatforrásait is – sor kerül a térség 

befektetőbarát felkészítésére és konkrét aktivitások megvalósítására. 

 

Az intézkedés harmadik irányultsága a tájegység helyi pénzének, a rábaközi tallérnak a 

bevezetését, népszerűsítését kívánja lehetővé tenni. A Rábaköz közel 70 ezer ember, mintegy 

4 ezer vállalkozás és 64 település otthona, működési területe. Jelentős termelői és fogyasztói 

potenciál. A helyi gazdaság építésének bázisa tehát megvan. A rábaközi tallér ezen rábaközi 

gazdaság kiszolgálásának lesz az eszköze. A tájegység célja az, hogy a helyi erőforrások 

használatából származó jövedelmek minél nagyobb arányban a térségben maradjanak, és 

ezáltal az itt élők egzisztenciája erősödjön. A pénzhelyettesítő utalványok bevezetése nem 

csak szimbolikusan, hanem a csereeszköz funkcióján keresztül valóságosan is kiszolgálják 

ezt a helyi gazdaságot. A rábaközi tallér pénzhelyettesítő utalvány arculatában a térség 

értékeit, ismert történelmi személyiségeit vonultatja fel. A helyi pénznek jelentős marketing 

szerepe is van. Segíti a térségi identitást, fejleszti az önazonosságot, és turisztikailag is 
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attrakciót jelent a tájegység számára. Az intézkedés keretében az utalványok 

megformálásával, sokszorosításával kapcsolatos feladatok, valamint a térségi partnerség 

megszervezése kap prioritást.  

 

Az intézkedésben foglalt területek az egész tájegység számára jelentenek előrelépést. Ilyen 

módon a térségi kompetenciák és a tájegységi menedzsmentfunkciók egyaránt erősödnek. 

Egy ilyen komplex és a helyi gazdaság számára ilyen horderejű tevékenység ellátása olyan 

szervezet kezelésében valósítható meg, amely kellő tapasztalattal, pénzügyi és személyi 

erőforrással rendelkezik. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület a tájegység mindezidáig 

egyetlen térségi szintű fejlesztési szervezete. Az elmúlt öt év során a szervezet kellően 

bizonyított a térségszervezésben, a térség menedzselésében. Jelen intézkedés 

közösségorientált, az eredmények hasznosításában mind a 44 település érintettjei érdekeltek. 

Az intézkedés keretében a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület pályázatát várjuk. 

 

Támogatás vehető igénybe az alábbi tevékenységekre 

 eszközbeszerzés 

 rendezvény előkészítése és megvalósítása 

 tanulmánykészítés 

 marketing 

 

9.4. Támogatási kritériumok 

A projekt a HVS irányelveinek megfelelően:  

 legyen indokolt (valós igényeket elégítsen ki, valós problémamegoldást 

jelentsen),  

 legyen költséghatékony (igazodjon a piaci árakhoz), 

 legyen fenntartható (pénzügyileg, intézményileg, személyileg és ökológiailag). 

A létrejövő on-line térinformatikai rendszer vonjon be minden rábaközi települést.      

Az Egyesületnek vállalnia kell, hogy a térinformatikai rendszer használatáról tájékoztató 

rendezvényeket tart a mikrotérségi központokban az érintettek részére. Ez irányú nyilatkozat 

csatolása szükséges.  

A Befektetőbarát Rábaköz Programja kidolgozása nem nélkülözheti egy az 

önkormányzatokra és a gazdasági szervezetekre vonatkozó felmérés megvalósítását.        

Az Egyesületnek vállalnia kell, hogy a befektetés-szervezési tevékenységekre, a befektetés-

ösztönzési koncepció kidolgozásába valamennyi települést meghív. Ez irányú nyilatkozat 

csatolása szükséges.  

A rábaközi tallér pénzhelyettesítő utalvány bevezetése, az utalványok legyártása igényli egy 

az érintett térségi szereplőkre vonatkozó felmérés megvalósítását.  

 

 

9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása 

   

- 

        

Közösségi célú fejlesztés 
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9.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege 

Minimum támogatási összeg:  10.000.000,- Ft 

Maximum támogatási összeg:  18.000.000,- Ft 

A támogatott projektek várható száma: 1 db 

 

 

 

9.7. Ügyfél 

Támogatási intenzitás (%) 

Nem hátrányos helyzetű 

településen  

(nem LHH település) 

Hátrányos helyzetű 

településen  

(LHH) település) 

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 100 - 

 

 

9.8. Támogatható település /RVE 44 települése/ 

Acsalag, Babót, Barbacs, Bágyogszovát, Beled, Bogyoszló, Bősárkány, Cirák, Csorna, 

Dénesfa, Dör, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, 

Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, 

Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábatamási, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, 

Szil, Szilsárkány, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd, Zsebeháza.  

 

 

 

9.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentum 

 Az egyes tevékenységekhez tartozó részletes költségvetés táblázatos formában.  

 Nyilatkozat a mikrotérségi központokban (Csorna, Kapuvár, Beled, Bősárkány, 

Szany) tartandó térinformatikai munkatalálkozó megrendezésére vonatkozóan.  

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a befektetés-szervezési 

tevékenységekre, a befektetés-ösztönzési koncepció kidolgozásába a Helyi 

Akciócsoport érintett településeit meghívja.   

 Koncepcióterv a pénzhelyettesítő utalvány bevezetésével kapcsolatosan (3-4 oldal).    
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6.2 Projekt adatlap 

 

PROJEKT ADATLAP 
 

A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület  
LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett 

 projektjavaslat benyújtásához 

 

 

Ügyfél neve 

 

 

 

Képviseletre jogosult személy 

neve 

 

 

 

Ügyfél székhelye/lakcíme 

 

 

 

MVH regisztrációs száma 

 

 

 

Kapcsolattartó neve 

 

 

 

Kapcsolattartó telefonszáma 

 

 

 

1.1 Ügyfél minősítési kódja:  

  1 - Belföldi természetes személy; 

 2 - Mikrovállalkozás; 

  3 - Kisvállalkozás; 

  4 - Középvállalkozás; 

  5 - 1-4-be nem tartozó vállalkozás; 

  6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 

  7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül. 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: 

Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. 

 

Postai levelezési címre:  

Elektronikus postafiókba:  
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1. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

 

2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe): 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.HVS cél megjelölése: 

 

  1. A tájegységi menedzsment funkciók fejlesztése   

 

  2. A helyi gazdaság térnyerésének támogatása. 

 

  3. A tájegységi kompetenciák fejlesztése. 

 

  4. Emberi erőforrások, tájegységi kohézió fejlesztése. 

 

 

 

2.3.HVS intézkedés megjelölése: 

 

 1/1. Térségi klaszterek, vállalkozói hálózatok, érdekközösségek, innovatív 

együttműködések létrehozása, működtetése és fenntartása. 

 

 1/2.  A helyi gazdaság vertikális szerveződésének segítése, a helyi piacok, a helyi 

kínálat és a helyi kereslet rendszerbe szervezése a vállalkozások közötti együttműködés 

kialakításával és közös fejlesztések megvalósításával.    

 

     2/1. A vállalkozások működési feltételeinek javítása a tájegységben.  

 

   3/1. Vonzerő- és szolgáltatásfejlesztés a turizmus területén a tájegységben. 

 

  4/1. A civil szektor erősítése, a belső együttműködés támogatása, a térségi szerepkör 

növelése, működési feltételek javítása, szolgáltatások bővítése a tájegységben.     

 

     3/2. Közösségi terek minőségfejlesztése és a biztonsági feltételek javítása a 

tájegységben.      
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  3/3. Tájegységi, térségi marketingkommunikációs eszközök, rendezvények létrehozása 

és megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében.   

 

  1/3. Tájegységi dokumentálás és archiválás megvalósítása a Rábaköz Vidékfejlesztési 

Egyesület menedzselésében.   

 

  2/2. A helyi gazdaság bővülését elősegítő kínálati rendszerek megvalósítása a Rábaköz 

Vidékfejlesztési Egyesület menedzselésében.   

 

 

 

2.4. Megvalósítás tervezett helyszíne(i): 

 

 

 

 

 

 

2. 5. Jelenlegi helyzet leírása (max. 3000 karakter) 

 

 

 

2.6.A tervezett projekt célja (max. 3000 karakter): 
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2.7.A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max. 8000 karakter). Kérjük, fejtse 

ki a fejlesztés Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való illeszkedésének módját és a 

fenntartási időszakra történő vállalásait is!: 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
 

 

 

 

85 

 

2.8. Költségvetés 

Kérem, hogy a projektjavaslathoz kapcsolódó valamennyi elszámolni kívánt kiadási tételt tüntesse fel megnevezéssel és sorszámmal alábontva 

a táblázat soraiban. 

 

Kiadási tételcsoport megnevezése 

2.4 pont szerint csoportosítva 

 

Mennyiség 

Mennyis

égi 

egység 

Elszámolhat

ó nettó 

egységár 

(Ft) 

Kiadási tétel 

elszámolni 

kívánt nettó 

összköltsége 

(Ft) 

Kiadási tétel 

elszámolni 

kívánt bruttó 

összköltsége 

(Ft) 

Megvalósítás helye 

(település, utca, 

házszám, hrsz.) 

Megvalósítási hely 

tulajdonosának 

megnevezése 

Megvalósítás/beszerzés 

tervezett időpontja 

(év, hónap) 

(A projekt megvalósításának 

legkésőbbi időpontja 2014.12.31. 

lehet) 

1. Építés     
 

   

         

2. Gépbeszerzés         

         

3. Eszközbeszerzés         

         

4. Rendezvények         

         

5. Képzés         

         

6. Tanulmány 

készítése 
        

         

7. Marketing         

         

8. Egyéb:         

         



 

        
 

 

 

 

86 

 

Valamennyi elszámolni kívánt kiadási tétel nettó 

összköltsége: 
 

Ft 

Valamennyi elszámolni kívánt kiadási tétel bruttó 

összköltsége: 
 Ft 
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2.9. Ütemterv (a projekt megvalósításának legkésőbbi időpontja 2014. december 31.) 

 

 

2.10. Várható eredmények/indikátorok (output/eredmény/hatás) (maximum 5000 karakter)  

 

 

 

 

2.11. A fejlesztés hatása a térségre (gazdasági, társadalmi, környezeti) (maximum 5000 

karakter) 

 

2.12. Fenntarthatóság – (pénzügyi, szakmai, erőforrásbeli) (maximum 5000 karakter) 

 

 

2.13. Horizontális szempontok érvényesülése a projektben (pl. akadálymentesítés, 

esélyegyenlőség, klímaváltozás, stb.) (maximum 5000 karakter) 
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2.14. ÖSSZESÍTETT adatok: 

 

A projekt teljes tervezett elszámolható költsége: 

 

Ft 

 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 

 

Ft 

A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának 

dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató 

nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt 

benyújtására jogosult. 

 

Az adatlap elválaszthatatlan mellékleteit képezik az Intézkedési Tervben felsorolt, adott 

intézkedésre vonatkozó csatolandó mellékletek listájában nevesített dokumentumok.  

 

A Helyi Bíráló Bizottság döntéshozatalának nem képezik tárgyát a pályázó által kötelezően 

csatolandó mellékleteken túl benyújtott dokumentumok. Azokat a Bizottság a bírálat során 

nem veszi figyelembe. 

 

 

 

Képviselő neve: 

 

 

 

Képviselő aláírása:  

(bélyegző lenyomata) 

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

 

 

* A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. 

törvény 6. és 7. §-on alapul 
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6.3 Kitöltési úrmutató a projekt ötlet adatlaphoz 

 

PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  

A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER 

jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 

 

1. Ügyfél adatai: 

 

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy 

esetén a teljes név. 

Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján 

képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). 

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, 

magánszemély esetén az állandó lakcím. 

Ügyfél adószáma: Adószámmal nem rendelkező természetes személy esetén nem releváns. 

MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, 

abban az esetben kell kitölteni. 

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve. 

Kapcsolattartó telefonszáma: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy 

telefonszáma. 

 

1.1.  Ügyfél minősítési kódja: Tegyen X-et a kiválasztott minősítési kód előtti négyzetbe! 

 

1.2. Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti 

négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés 

időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál. Kizárólag egy 

értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus 

cím alkalmazandó kapcsolattartásra. 

 

2.  Projektjavaslatra vonatkozó információk: 

 

2.1.  Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés rövid, átfogó megnevezése (projekt 

címe). 

 

2.2.  HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés 

megnevezése. Tegyen X-et a kiválasztott HVS cél előtti négyzetbe! (kizárólag csak egy cél 

választható) 

 

2.3. HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések 

elérése céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. Tegyen X-et a kiválasztott HVS 
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intézkedés előtti négyzetbe!  (kizárólag csak egy intézkedés választható, amely összhangban 

van a 2.2 pontban választott céllal) 

 

2.4.  Megvalósítás tervezett helyszíne(i): A LEADER HACS illetékességi területén 

található település megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztést megvalósítják.  

 

2.5. Jelenlegi helyzet leírása:  

Építési beruházás esetén szükséges megadni, hogy az építés új építés, felújítás vagy bővítés. 

Meglévő épület, építmény esetén a jelenlegi állapot ismertetése javasolt.  

Gép vagy eszközbeszerzés esetén az ügyfél tulajdonában lévő hasonló gépek, eszközök 

bemutatása.   

A tervezett fejlesztés jelenlegi környezetének bemutatása. Helyi igények, szükségletek 

ismertetése a projekt indokoltságának alátámasztására, valamint a projekt kapcsolódása a 

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájához.  

 

2.6.  A tervezett projekt célja: Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program 

megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiában a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület által meghatározott 

célkitűzések elérését. 

 

2.7.  A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása: A konkrét fejlesztés és a 

projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása.  

Indokoltság: a fejlesztést indukáló problémák ismertetése, érintett területek, melyek nem 

megfelelő működéséből/állapotából eredeztethető a projekt, külső hatások szerepe a projekt 

indításában. 

 

2.8. Költségvetés 

Szerepeljen a projektjavaslathoz kapcsolódó valamennyi elszámolni kívánt kiadási tétel 

megnevezéssel és sorszámmal a táblázat soraiban. Az építési beruházásokat 

létesítményenként, a többi kiadást kiadásnemenként szükséges kifejteni. (A részletes 

költségvetést a projekt adatlap mellékleteként kell elkészíteni.) 

 

A projekt teljes költsége: az igényelt támogatás és a saját forrás összege. 

 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a 

LEADER forrásból igényelt támogatás összege. 

 

2.9. Ütemterv 

A projekt megvalósításának ütemezése, figyelembe véve azt, hogy a projekt megvalósításának 

legkésőbbi időpontja 2014. december 31. 
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2.10.  Várható eredmények/indikátorok (output/eredmény/hatás): 

Az egyes tevékenységek eredménye, hozzájárulása a projekt céljaihoz.  

Output indikátor: azt mutatja meg, hogy a program megvalósításához tervezett tevékenységek 

hogyan valósultak meg.  

Eredmény indikátor: azt mutatja meg, hogy a program megvalósítása során elvégzett 

tevékenységek eredményeként a program céljai hogyan valósultak meg.  

Hatás indikátor: azt mutatja meg, hogy a vizsgált program a kitűzött célokat mennyiben érte 

el. Hatás indikátort a fenntartási vagy üzemeltetési időszak alatt mérhető mutatókról kell 

megadni. 

 

2.10.A projekt gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóságának bemutatása: 

A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján a tervezett 

fejlesztés hozzájárulása a térség gazdasági-, társadalmi-, és környezeti fenntarthatóságának 

elősegítéséhez. A stratégia konkrét, jelen projekt eredményeként megvalósuló elemeinek 

bemutatása. 

 

2.11. A fejlesztés hatása a térségre (gazdasági, társadalmi, környezeti) 

Nevezze meg, indokolja és amennyiben lehet, számszerűsítse, hogy milyen gazdasági, 

társadalmi és környezet hatást gyakorol a fejlesztés a térségre! (Gondoljon például az 

alábbiakra: épület felújítás, korszerűsítés esetén pl. üzemeltetési költségek csökkenése; a 

fejlesztés működtetése során bevétel keletkezik; nő a település idegenforgalmi, gazdasági 

vonzereje; a beruházás további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál; új munkahelyek 

keletkeznek stb.; az elvándorlás mértéke csökken; javul a szolgáltatások színvonal; a 

közösségi élet feltételei javulnak; a helyi identitás-érzés erősödik, a település vonzereje nő 

stb.; a település/térség természeti értékek megőrzése, hagyományőrzés; a természetkárosítás 

csökken, költség-megtakarítás a közösség számára stb.). 

 

2.12. Fenntarthatóság (pénzügyi, szakmai, erőforrásbeli) 

Mutassa be és röviden indokolja, hogy várhatóan mely költségek lesznek jelentősek a 

fejlesztés megvalósítása után a fenntartási időszakban! Továbbá mutassa be ezen költségek 

nagyságát és finanszírozási módját. Mutassa be, hogy a fejlesztés megvalósításával 

összefüggésben milyen releváns szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Továbbá ismertesse a 

beruházás révén keletkező esetleges többlet feladatainak ellátást.  

 

2.13. Horizontális szempontok érvényesülése a projektben (pl. akadálymentesítés, 

esélyegyenlőség, klímaváltozás stb.)  

Ismertesse, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során az alábbi horizontális 

szempontok: munkahelyteremtés/megtartás; hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása; a 

fejlesztéssel érintett épület külső/belső akadálymentesítése, akadálymentes megközelítés 
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kialakítása; a beruházással érintett település lakosságszáma; település esetleges hátrányos 

volta miként érvényesülnek.  

 

2.14. Összesített pénzügyi adatok: 

A projekt teljes tervezett elszámolható költsége: a költségnemekre kalkulált elszámolható 

költségek összesítése. 

A projekt megvalósításához igényelt támogatás: a teljes tervezett elszámolható költségből a 

pályázóra vonatkozó támogatási intenzitás szerint számított összeg. 

 

Képviselő neve, aláírása: Az ügyfél hivatalos képviselőjének neve és aláírása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


