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Megjelentek a vállalkozásoknak szóló LEADER-felhívások
Október utolsó napjaiban valamennyi LEADER-térség gazdaságfejlesztési jellegű
helyi pályázati felhívásai megjelentek.
A felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok
Első körben a gazdaságfejlesztési felhívások jelennek meg, és őket követik a
közösségi célú fejlesztések. Egységesen minden felhívás esetében a benyújtás kezdete
előtt 60 nap áll rendelkezésre a felkészülésre. Így a benyújtási időszak a
vállalkozásfejlesztési helyi felhívások esetén január 2-től indul.
Természetesen minden Akciócsoport a saját honlapján is kommunikálja a saját
felhívásait, és az aktuális információkat, valamint tájékoztató fórumokat tartanak.

Két pályázati felhívás áll megjelenés előtt a Vidékfejlesztési
Programban (Még idén meg fognak jelenni!)
1. Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása (VP54.1.6-4.2.3-17)
Egyéni projektek esetén 500 millió forint, kollektív projektek esetén 1 milliárd forintos
támogatásra pályázhatnak 50%-os támogatási inzenzitással (1.célt. FIG +10%, 2.célt.
Kollektív +10%) a mezőgazdasági termelők, valamint mikro- és kisvállalkozások,
előreláthatólag 2018. február 19-től.
A támogatási kérelmek kertészeti és állattartó gazdaságok, valamint
élelmiszeripari- és borüzemek energiahatékonyságának javítása céljából
nyújthatóak be. A felhívás tervezete megismerhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-mezgazdasgi-s-feldolgozzemek-energiahatkonysgnak-javtsa-cm-felhvs-tervezete
2. Borszőlőültetvény telepítés támogatása (VP2-4.1.3.6-17)
Az igényelhető támogatás összege egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft,
kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft, a támogatási intenzitás 50% (FIG
+10%, kollektív +10%).
Támogatási igény az új borszőlő ültetvény telepítésével kapcsolódóan nyújtható be. A
támogatási kérelmek benyújtására előreláthatóan 2018. február 15-től lesz lehetőség.
A felhívás tervezete megismerhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-borszlltetvny-teleptstmogatsa-cm-felhvs-tervezete

Pályázati Hírek:
Népi Építészeti Program
A kétmilliárd forint keretösszegű Népi építészeti program idei első körös pályázati
felhívásában 300 millió forint
állt rendelkezésre erre a célra.
Ebből több mint negyven benyújtott pályázatot tudtak támogatni költségvetési forrásból,
ami negyven, népi építészeti
örökséghez tartozó felújított
ingatlant jelent.
A második körös pályázati felhívásban 2018-ban már 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre a
büdzsében, a tervek szerint ebből az összegből akár több mint
száz népi építészeti örökséghez
tartozó ingatlan felújításához
tudnak segítséget nyújtani.
A program célja, hogy megállítson egy csaknem kétezer népi
építészeti
emléket
érintő
pusztulási folyamatot, az ebbe a
kategóriába tartozó házak,
közösségi épületek, az egykori
kisipari, mezőgazdasági létesítmények az egyik legrosszabb
állapotban lévő műemlékek
csoportját alkotják. A pályázat
segítségével a tulajdonosok
elvégezhetik az épületeken a
rekonstrukciót és helyreállíthatják az ingatlan eredeti
állapotát az örökségvédelmi
szempontoknak megfelelően.
Az első körös felhívásban
elnyert támogatások az épületek rekonstrukciós költségeinek felét fedezik, a pályázók a
kiírás szerint legkevesebb
kétmillió, legfeljebb 20 millió
forintot kaphattak.

Vas megye - 2017. november
ius

Ismét pályázhatnak a vállalkozások eszközbeszerzésre
2017. decemberétől mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak újra
eszközbeszerzésre, valamint immateriális javak beszerzésére a GINOP program
keretében. A támogatás 5 és 15 millió forint közti összeg lehet, a teljes projekt 50%-át
kaphatják meg a vállalkozások vissza nem térítendő támogatásként.
A felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a
támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak
rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy
lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, új vagy lényegesen
módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.
Azok a vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet akik:
• rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
• előző éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő volt
• Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, vagy az Európai gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei
• nem tartoznak az EVA hatálya alá
• fejlesztendő tevékenysége a felhívásban felsorolt TEÁOR számok valamelyikéhez
illeszkedik
Az alábbi tevékenységek támogathatóak:
• eszközbeszerzés: új eszközök és felszerelések, valamint kapcsolódó szállítás és
üzembe helyezés, betanítás költsége
• immateriális javak beszerzése: szoftverek beszerzése, gyártási licenc beszerzése,
know-how beszerzése
A kérelmek benyújtására 2017. december 11-én 12 órától lesz lehetőség.
A részletes felhívás és mellékletei itt érhetők el: www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kkvk-versenykpessgnek-nvelse-adaptv-technolgiai-innovci-rvn-cm-felhvs-

Módosult a beadási határidő a Kisfaludy Program panziók
fejlesztését támogató pályázatánál
Az új benyújtási határidő: 2018. január 15.
A támogatást gazdasági társaságok, önkormányzatok, egyéni vállalkozók, nonprofit
szervezetek, illetve egyházi jogi személyek igényelhetik, akiknek tulajdonában vagy
üzemeltetésében van panzió működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi
szálláshely. A támogatás maximális intenzitása 70%, az igényelhető támogatási összeg
5 millió és 60 millió Ft közötti lehet.
További információk a program oldalán érhetők el: www.kisfaludyprogram.hu

Megyei vidékfejlesztési
események decemberben:
Advent a Natúrparkban …ahogy
mi szeretjük
December 1-23.
Kőszeg, Virágudvar
www.naturpark.hu
Körmendi Advent
December 3-10-17.
Körmend, Szabadság tér
www.kormend.hu
Karácsonyváró
December 3-10-17.
Vasvár, Fő tér
www.vasvar.hu
Duális turizmus képzés szakmai
konferencia
December 5.
Bük, Polgármesteri Hivatal
www.sek.elte.hu
Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége előadás
December 12.
Körmend, Polgármesteri Hivatal
www.kormend.hu
Karácsony határok nélkül
December 15-17.
Szentgotthárd, Művelődési Ház
www.szentgotthard.hu
Éjféli koccintás az Óháznál Éjszakai túra
December 31.
Kőszeg, Szénsavas kút
www.naturpark.hu
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A Csodaszarvas Tájpark létrehozását a tulajdonosok azon igénye
alapozta meg, hogy a gyermekek és rajtuk keresztül a családok
olyan szabadidős élményt kapjanak, amiben megjelenik a Rábaparti környezet adta természet közeliség, az épített
környezeten keresztül a néprajzi örökség, a szolgáltatásokon
keresztül – íjászat, népi játékok, horgászat, kézművesség,
táncház- pedig az érték- és hagyományőrzés.

A Tájpark nemcsak egy vállalkozás, hanem egy küldetés és egy
vállalás, mely kapcsán a gyermekek szemléletformálásával
privát szereplőként nagyon fontos közfeladatot lát el. Ez pedig
részben a beruházások, részben a fenntartás kapcsán
támogatásra szorul. A Csodaszarvas Tájpark uniós és nemzeti
támogatások formájában 250 millió Ft-os fejlesztésre 130 millió
Ft támogatásban részesült.
A Tájparkot működtető gazdasági társaság mellett egy
közhasznú egyesület (Csodaszarvas Tájpark Közhasznú
Egyesület) segíti a szemléletformálás küldetésének beteljesítését.
2017. évben ez az egyesület egy Öko-pont
kialakítására és szemléletformáló workshop lebonyolítására
összesen 4 millió Ft támogatást nyert el a Földművelésügyi
Minisztériumtól. A projekt során 400 gyermek fog részt venni
ezen a programon. Ezek a projektek színesítik a Tájpark arculatát
és bővítik a szolgáltatásokat. Új elemként a fenntarthatóság
kihívásaival is megismerkedhetnek a látogatók.

Ezen keretek között iskolai osztálykirándulásoknak és nyári
táboroknak ad helyet a Tájpark, de a napi látogatók,
szállóvendégek, céges csapatépítések résztvevői is élvezhetik
egész éven át a széleskörű szolgáltatásokat - éttermi
szolgáltatástól az erdei drótkötélpályáig. Az elmúlt 3 évben
mintegy 13.000 gyermek vitte haza családjába és iskolájába a
tájpark szemléletét.

„Hagyományok őrzése és életre keltése a modern kor
fejlődésével lépést tartva” - ez a Csodaszarvas Tájpark
hitvallása és üzenete. Ahogy a pajta tetőn elhelyezett
napkollektor, úgy az íjászkodás is megfér az ÖKO szemlélettel a
Tájparkban. Így maradhat hiteles a hagyományőrzéssel való
elkötelezettségében úgy, hogy a felnövő nemzedéket
már a fenntarthatóság jegyében neveli.
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A Csodaszarvas Tájpark szerencsés természeti adottságait
kihasználva, 16 hektáron tudja bemutatni a kiépített
tanösvényen keresztül az értékeit: a baromfiudvar, a nyúlkert, a
nagy karám az őshonos állatokat szemléltetik, megmutatva a
régmúlt állattartási szokásait, a mai kor rendszereivel.
Állatsimogató, vadaspark, disznóárok és bivaly rezervátum várja
az ide érkezőket.

A tavon csónakázni és kompozni, kiépített stégeken horgászni
lehet. A tó és nádas élővilágának megismerése is fontos része a
tanösvénynek. Az erdőben madárkilátó és röpde, íjász pálya,
játszótér várja a vendégeket.
Közkedvelt szabadidős szolgáltatások a térségben egyedülálló
erdei és vízi drótkötélpálya, a rekesztorony építés, az élő csocsó
pálya, sportpályák, a rábai kenu túra.
A szaunaházban 2 szauna található: egy 10-12 fős fatüzelésű
valamint egy hagyományos 4-5 személyes finn/infraszauna.
Tóra néző teraszával idilli pihenést nyújt.
A környezetet és a fejlődést figyelve jutott el mára a tájpark oda,
hogy létrehozzon egy ÖKO-programot. A tanösvény kibővült egy
ÖKO szemléltető ponttal, a gyermekek interaktív ÖKO előadásokon vehetnek részt, melyet egy 8 helyszínes vetélkedő zár.

A tájjellegű udvar az Őrségi porták jegyeit hordozza, beoltva
Hegyháti és Göcseji népi jelleggel. Lábaspajta, Fogadóház és
Tájház épületei szervezett programok helyszínei, de ugyanitt
szállásadás is működik.
Gasztronómiájának alapja az éven át működtetett saját
gazdaság- így kerülhet helyben készült sajt, vagy friss vágásból
libacomb az asztalra.

A tájpark tevékenységében, így például szállásszolgáltatásában
is minél „zöldebb” szeretne lenni. Működése már most is
megfelel
ezen
elveknek:
szelektív
hulladékgyűjtés
komposztálással, zöld energia napelemmel és napkollektorral,
energiatakarékos
világítás,
öko
takarítószerek
és
újrahasznosított anyagok használata, saját háztáji termékek
felhasználása a vendéglátásban.

