
Felhívások  

2017 

Sárköz-Dunavölgye-Siómente  

Egyesület 

 



A vidéki turizmus erősödését szolgáló 

minőségi szálláshelyek és kapcsolódó 

szolgáltatások kialakítása és fejlesztése 

 

VP6-19.2.1.-75-1-17 

Specifikus cél: 

 

Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető 

térségért  

1. Felhívás 2 



Támogatható tevékenységek: 
 A szálláshelyek kialakításához kapcsolódóan épület felújítását, 

korszerűsítését, átalakítását, energetikai hatékonyság növelését. 
Emellett támogatható az épületen kívüli környezet fejlesztése: kertépítési 
munkák, parkosítás költsége. 

 

 Szálláshelyek kialakításához szükséges eszközök beszerzése 

 

 Öko-, vízi- horgász-, borturisztikai ill. falusi vendégasztal szolgáltatás 
indításához/fejlesztéséhez kapcsolódó épület felújítását, korszerűsítését, 
a szolgáltatás működtetéséhez szükséges átalakítását, energetikai 
hatékonyság növelését. Emellett önállóan is támogatható épületet nem 

érintő, külső tevékenységek: kertépítés, parkosítás, tűzrakó építése, 
filagória kialakítása, kültéri pihenőhely, bemutatóhely kialakítása. 

 

 Az öko-, vízi, aktív ill. borturiszkai szolgáltatás indításához, fejlesztéséhez ill. 

a falusi vendégasztal szolgáltatás működtetéséhez szükséges eszközök, 
berendezési tárgyak, felszerelések beszerzését. 

 

Szálláshely kialakítása esetén új épület építése nem támogatható 

A leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó. 

3 1. Felhívás 



Tervezett forrás: 

 Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 110.000.000.- Ft 

 A támogatás aránya (GF intézkedés): max. 50 %,  

 A projektméret korlát: támogatás maximális összege:  

10.000.000.- Ft 

 

A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 2016. II. félév-2019.II. félév 

 

Kimeneti indikátorok: 
 A támogatott projektek száma (db): max. 30 

 

 

1. Felhívás 4 



Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

  

 Egyéni cég (228)  

 Egyéni vállalkozó (231)  

 Helyi önkormányzat (321)  

 Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)  

 Korlátolt felelősségű társaság (113)  

 Betéti társaság (117)  

 Egyéb alapítvány (569)  

 Egyéb egyesület (529)  

 Közalapítvány (561) 

 Közkereseti társaság (116) 

 Sportegyesület (521) 

 

1. Felhívás 5 



 

 

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2018.01.01. naptól 2019.12.31 napig van 

lehetőség.  

 

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2018.02.28  

 2018.05.31  

 2018.09.30  

 2019.04.30  

 2019.12.31 

1. Felhívás 
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Borok-Vizek Kúriák Zöldút kínálati elemeit 

bővítő, az együttműködést segítő 

szolgáltatások fejlesztése 

 

VP6-19.2.1.-75-2-17 

Specifikus cél: 

 

Vonzerők és látványosságok fejlesztése a felfedezhető 

térségért  

2. Felhívás 7 



Támogatható tevékenységek 
• Az intézkedés támogatja : 

• a meglévő zöldút vonalán lévő településeken megvalósuló a 

zöldúton nyújtandó turisztikai szolgáltatások indításához, 

fejlesztéséhez szükséges épületek felújítását, korszerűsítését.  

• A meglévő zöldút útvonalán lévő településen meglévő vagy 

újonnan indítandó turisztikai szolgáltatáshoz szükséges eszköz, 

felszerelés beszerzését, a zöldút karbantartásához szükséges gépek, 

eszközök beszerzését.  

• a meglévő zöldút útvonalához újonnan kapcsolódó településeken 

megvalósuló eszközbeszerzéseket:  

• zöldút arculatához illeszkedő táblák (irányjelző, tájékoztató, 

információs) beszerzését, pihenőhelyek kialakításához szükséges 
eszközök beszerzését.  

• a zöld-utat népszerűsítő, bemutató rendezvények, programok 

szervezését, megvalósítását, az ehhez szükséges szolgáltatások 

igénybevételét, eszközök és anyagok beszerzését. 

Jelenleg a zöldút útvonalán nem található településeken NEM támogatható 

turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés és 

eszközbeszerzés. 

A leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó! 
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 Tervezett forrás:   

 Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 40.000.000.- Ft 

 

 Támogatás aránya: GF esetén max. 50%,egyéb esetben  75% 

   

 A támogatás maximális összege  

- Komplex fejlesztés esetén (ingatlan, eszközbeszerzés, 

marketing esetén) max. 4.000.000.- Ft 

- Kizárólag a Zöldút-vonalán szervezett bejárás, túra vagy a 
zöldutat népszerűsítő program szervezése esetén max 

800.000.- Ft  

 

 

 A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 2016. II. félév-2019.II. félév 

 

 

2. Felhívás 9 



 Kimeneti indikátorok: 
 A támogatott projektek száma (db)14 

 A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

 vállalkozás    8 

  önkormányzat   2 

 non-profit szervezet   3 

 őstermelő   1 
 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 
 Helyi önkormányzat (321) 

 Adószámmal rendelkező magánszemély (233) 
 Betéti társaság (117) 

 Egyéb alapítvány (569) 

 Egyéb egyesület (529) 

 Sportegyesület (521) 

 Egyéni vállalkozó (231) 
 Korlátolt felelősségű társaság (113)  

 Ideiglenes Közalapítvány (561) 

 Közkereseti társaság (116) 

2. Felhívás 10 



Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2018.02.05 naptól 2019.12.31 napig van 

lehetőség.  

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2018.02.28  

 2018.05.31  

 2018.09.30  

 2019.04.30  

 2019.12.31 

 

2. Felhívás 11 



A térséget bemutató - kulturális, természeti értékeit 

népszerűsítő, helyi termékekre vagy hagyományokra 

épülő- rendezvények 

 

VP6-19.2.1.-75-3-17 

Specifikus cél: 

 

Vonzerők és látványosságok fejlesztése a 

felfedezhető térségért  

3. Felhívás 12 



 Az intézkedés támogatja a rendezvényhez 

kapcsolódó alábbi költségeket:  

 előadói díj, fellépők díja,  

 rendezvényhez szükséges eszközök, felszerelések 

bérleti díja (pl. rendezvénysátor, pad, asztal),  

 hangosítás költsége, rendezvényhez kapcsolódó 

"ellátási" ún. catering költség.  

 Támogatható továbbá a rendezvény 

népszerűsítésének marketingköltsége, hirdetések 

költsége. 

 

A leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó! 

13 3. Felhívás 

Támogatható tevékenységek 



 Tervezett forrás:   

 a. Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 30.000.000.- Ft 

 b. a támogatás aránya: 75 %  

 Támogatás maximális összege  

 - 3 vagy 4 feltétel teljesítése esetén  max. 3.000.000.- Ft 

 - 1 napos rendezvény és min 2 feltételnek való megfelelés 

esetén : max.  1.500.000.- Ft 

 

 A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 2016. II. félév-2019.II. félév 

 

 Kimeneti indikátorok: 

 A támogatott projektek száma (db) 20 

 A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

 önkormányzat    10 

 non-profit szervezet   10 
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Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

 

 Helyi önkormányzat (321)  

 Egyéb egyesület (529) 

 Sportegyesület (521) 

 Közalapítvány (561) 

 Egyéb alapítvány (569) 

 

3. Felhívás 15 



Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2018.02.05 naptól 2019.12.31 napig van 

lehetőség.  

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2018.03.08  

 2018.05.31  

 2018.10.01.  

 2019.04.30  

 2019.12.31 
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A térségben működő vállalkozások fejlesztéseinek 

támogatása, új vállalkozások létrehozásának 

támogatása 

 

VP6-19.2.1.-75-4-17 

Specifikus cél:  

 

Helyi gazdasági erőforrások hatékonyságának 

növelése 

 

4. Felhívás 17 



Támogatható tevékenységek: 

 
 Az intézkedés támogatja mikrovállalkozás tevékenységét szolgáló 

meglévő épület felújítását, korszerűsítését, tevékenységet 
szolgáló átalakítását, energiahatékonyság növelését célzó 
fejlesztését.  

 Az intézkedés támogatja továbbá épületet nem érintő, a 
vállalkozás telephelyének fejlesztését segítő kisléptékű 
infrastrukturális fejlesztéseket: tereprendezés, térkövezési munkák 
elvégzése. 

 Az intézkedés támogatja a mikrovállalkozás tevékenységéhez 
szükséges gépek, felszerelések, berendezések, technológiai 
eszközök beszerzését. 

 

A leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó! 

 

Egyéb önállóan nem támogatható tevékenységek: 
szoftverbeszerzés, marketingtevékenység, projektmenedzsment, 
előkészítési tevékenységek, nyilvánosság. Új épület építése nem 
támogatható. 

4. Felhívás 18 



 

 Tervezett forrás:   

 Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 96.000.000.- Ft 

 a támogatás aránya: (GF) max. 50 %,  

 a projektméret korlát: támogatás maximális összege 

6.000.000.- Ft 

 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

 Adószámmal rendelkező magánszemély (233) 

 Korlátolt felelősségű társaság (113) 

 Betéti társaság (117) 

 Egyéni vállalkozó (231) 

 Közkereseti társaság (116) 

 

4. Felhívás 19 



Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2018.01.01 naptól 2019.12.31 napig van 

lehetőség.  

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2018.02.28  

 2018.05.31  

 2018.09.30  

 2019.04.30  

 2019.12.31 

 

4. Felhívás 20 



A térségi- és helyi identitástudatot erősítő, 

közösségfejlesztő, együttműködési programok 

szervezése 

 

VP6-19.2.1.-75-5-17 

Specifikus cél: 

 

 Térségi és települési együttműködési háló fejlesztése 

 

5. Felhívás 21 



 Az intézkedés támogatja a rendezvényhez 

kapcsolódó alábbi költségeket:  

 előadói díj, fellépők díja,  

 rendezvényhez szükséges eszközök, felszerelések 

bérleti díja (pl. rendezvénysátor, pad, asztal),  

 hangosítás költsége, rendezvényhez kapcsolódó 

"ellátási" ún. catering költség.  

 Támogatható továbbá a rendezvény 

népszerűsítésének marketingköltsége, hirdetések 

költsége. 

 

A leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó! 

22 5. Felhívás 

Támogatható tevékenységek 



 Tervezett forrás:   

 Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 25.000.000.- Ft 

 a támogatás aránya: 75 %  

 a projektméret korlát: támogatás maximális összege 

5.000.000.- Ft 

 

 A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 2016. II. félév-2019.II. félév 

 

 Kimeneti indikátorok: 

 A támogatott projektek száma (db) 5 

 A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

 non-profit szervezet  3 

 önkormányzat   2 
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Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

 Egyéb alapítvány (569) 

 Sportegyesület (521)  

 Egyéb egyesület (529)  

 Helyi önkormányzat (321) 

 Közalapítvány (561)  
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Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2018.02.05 naptól 2019.12.31 napig van 

lehetőség.  

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2018.02.28  

 2018.05.31  

 2018.09.30  

 2019.04.30  

 2019.12.31 

 

5. Felhívás 25 



Közösségfejlesztő civil szervezetek működési 

hátterének fejlesztése 

 

VP6-19.2.1.-75-6-17 

 

Specifikus cél:  

 

Települési közösségi életterek kialakítása, 

esélyegyenlőség kiterjesztése oktatási, szociális, 

kulturális közösségi szolgáltatások helyben való 

hozzáférésével 

 

6. Felhívás 26 



Támogatható tevékenységek 

 Az intézkedés támogatja a civil szervezetek közösségi tereinek 

fejlesztését, így a működéséhez szükséges bútorok (szék, 

asztal, szekrény) beszerzését, informatikai eszközök 
beszerzését. 

 

 Az intézkedés támogatja a civil szervezetek - besorolás szerinti 

- tevékenységéhez szükséges új eszközök, tradicionális 
eszközök, kereskedelmi forgalomban nem kapható egyedi 

eszközök és felszerelések beszerzését. 

 

NEM támogatható olyan eszközbeszerzés, mely nem 

a civil szervezet aktív tevékenységéhez szükséges. 

 
A leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó! 

 

27 6. Felhívás 



 Tervezett forrás:   

 Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 40.000.000.- Ft 

 a támogatás aránya: 75 %  

 a projektméret korlát: támogatás maximális összege 

3.000.000.- Ft 

  

 A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 2016. II. félév-2019.II. félév 

 

 Kimeneti indikátorok: 

 A támogatott projektek száma (db) 14 

 A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

 non-profit szervezet   14 
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Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

 Egyéb alapítvány (569) 

 Egyéb egyesület (529)  

 Sportegyesület (521)  

 

6. Felhívás 29 



Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2018.02.05. naptól 2019.12.31 napig van 

lehetőség.  

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2018.03.08  

 2018.05.31  

 2018.10.01  

 2019.04.30  

 2019.12.31 
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Ismeretterjesztő programok, táborok, 

iskolarendszeren kívüli oktatás 

 

VP6-19.2.1.-75-7-17 

Specifikus cél:  

 

Települési közösségi életterek kialakítása, 

esélyegyenlőség kiterjesztése oktatási, szociális, 

kulturális közösségi szolgáltatások helyben való 

hozzáférésével 

 

7. Felhívás 31 



Támogatható tevékenységek 

 Az intézkedés támogatja a képzéshez szükséges 

tananyagfejlesztést, kivitelezést, résztvevők képzési 
költségeit, ezen belül: képzői, oktatói díjak támogathatóak. 

Támogatható továbbá a képzéshez szükséges alapanyagok 

beszerzése, valamint a helyszín biztosítása érdekében bérleti 

díj. 

 Az intézkedés támogatja a fellépők, előadók tiszteletdíját, 

rendezvény helyszínének és eszközeinek bérleti díját, a 

rendezvényhez szükséges anyagok beszerzésének költségét. 

 

A leírt tevékenységek közül legalább egy kötelezően választandó! 
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 Tervezett forrás:   

 Az intézkedésre allokált forrás nagysága: 5.922.107.- Ft 

 a támogatás aránya: 75 %  

 a projektméret korlát: támogatás maximális összege 

800.000.- Ft 

  

 A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 2016. II. félév-2019.II. félév 

 

 Kimeneti indikátorok: 

 A támogatott projektek száma (db) 8 

 A támogatott kedvezményezettek száma (db): 

 non-profit szervezet   8 
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Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 

 Egyéb egyesület (529)  

 Egyéb alapítvány (569)  

 Sportegyesület (521)  
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Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem 

benyújtására 2018.02.05. naptól 2019.12.31 napig van 

lehetőség.  

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

 2018.03.08 

 2018.05.31  

 2018.10.01  

 2019.04.30  

 2019.12.31 

 

7. Felhívás 35 



36 



Elérhetőségeink: 

 E-mail:  

 sdse@sdse.hu 

 david@sdse.hu 

 zsofi@sdse.hu 

 

 Telefon: 

 0620-3254848 

 0620-3251303 
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Köszönjük a figyelmet! 
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