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A projekt
besorolása:
Támogatás
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Ügyfélkör:

Tervezett szám:
Tám. intenzitás:
Igénybe vehető:
minimális:
maximális:
Támogatható
települések:
Támogatási
kritériumok:
Főbb
kötelezettségek:

Projekt
adatlaphoz
csatolandó
dokumentumok:

1. Helyi termék
előállításhoz,
értékesítéshez
kapcsolódó
nagyprojektek
támogatása

2. Helyi termék
előállításhoz,
értékesítéshez
kapcsolódó kisprojektek
támogatása

3. Helyi termék
értékesítő
létesítmények
fejlesztése

4. Gazdálkodó települési
közösségek

5. Hagyományos gyümölcsösök
telepítésének ösztönzése

6. Fecskeházak
létrehozásának
támogatása

7. Fenntartható
mezőgazdasági
mintaprojektek

8. Helyi közösségek
alkalmazkodása a
jelenkor kihívásaihoz

9. Fiatalok
ismereteinek bővítése
a Zala Termálvölgye
térségről

10. Zala
Termálvölgye térségi
értékek a térségi
rendezvényeken

Gazdaságfejlesztés
Versenyképesség
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Gazdaságélénkítés - helyi termék és
turizmus a Zala Termálvölgyében

Élhető települések a Zala
Termálvölgyében
Közösségi célú fejlesztés

A helyi emberi erőforrás
fejlesztése a Zala
Termálvölgyében
Közösségi célú fejlesztés

A helyi emberi erőforrás
fejlesztése a Zala
Termálvölgyében
Közösségi célú fejlesztés

A Zala Termálvölgye
egységének erősítése

Közösségi célú fejlesztés

Természeti és kulturális értékek
megőrzése, fenntartható
hasznosítása
Közösségi célú fejlesztés

Helyi termék és helyi
kézműves termék
előállításhoz, termék
előállító általi
termékbemutatáshoz,
értékesítéshez,
népszerűsítéshez kapcsolódó
fejlesztések támogatása
illetve élelmiszer feldolgozó
kisüzemek létrehozásának és
fejlesztésének ösztönzése.

Helyi termék és helyi
kézműves termék
előállításhoz, termék
előállító általi
termékbemutatáshoz,
értékesítéshez,
népszerűsítéshez kapcsolódó
kisértékű fejlesztések
támogatása illetve élelmiszer
feldolgozó kisüzemek
létrehozásának és
fejlesztésének ösztönzése.

Olyan kiskereskedelmi
egységek fejlesztése,
amelyek az eladótérben
lévő polcok legalább 50%át a fenntartási időszak
alatt folyamatosan helyi
termékkel, helyi kézműves
termékkel illetve Zala
megyében vagy a
megvalósítási hely 50 kmes körzetében előállított
termékekkel töltik fel.

Olyan valamely közösség
által megvalósított
gazdaságfejlesztési projektek
támogatása, amelyek a
települési lakosság
jövedelemszerzési vagy
költségcsökkentési
lehetőségeit bővítik, illetve
az önellátás irányába
mutatnak. Különösen
közösségi feldolgozók
kialakítása, gazdálkodási
eszközök, gépek beszerzése,
térségi termékek piacra
jutásának segítése.

Hagyományos gyümölcsösök
kialakítása, fejlesztése, valamint a
hagyományos művelési mód
szerinti fenntartáshoz,
bemutatáshoz kapcsolódó
feltételek megteremtése. A cél az
alacsony növényvédőszerhasználatból és tápanyaggazdálkodásból származó
környezeti előnyök fenntartása, a
biológiai sokféleség fenntartásához,
illetve növeléséhez való
hozzájárulás, valamint a vidéki
lakosok jövedelemszerzési
lehetőségeinek bővítése,
visszaállítása.
Hagyományos gyümölcsös:
hagyományos régi gyümölcsfajták
minimum 1000 négyzetméter
maximum 2 ha területen…
Hagyományos régi gyümölcsfajta:
a Dunántúlon elterjedt
hagyományos gyümölcsfajok…
Hagyományos művelési mód:
a hagyományos gyümölcsösök
fenntartása kapcsán minimálisan a
következőket kell betartani: …
Nemzeti Fajtajegyzék:
a 2003. évi LII. törvény 2. § 6.
pontja szerint meghatározott
dokumentum.
mikro-, kis- és középvállalkozás;
mezőgazdasági őstermelő

Fecskeházak kialakításának
támogatása, a fiatalok
letelepedésének segítése
céljából. Támogatható
tevékenységek: 1. Térségi
településeken meglévő
épületek, épületrészek
felújítása, lakhatóvá tétele. 2.
Fecskeházak berendezési
tárgyainak, eszközeinek
beszerzése. 3. Fecskeház
létrehozáshoz, férőhely
meghirdetéséhez kapcsolódó
kommunikációs tevékenységek.

Olyan létesítmények (tankert,
közösségi kert, bemutatókert,
mintagazdaság, mintakert, minta
major) létrehozása, felszerelése és
működtetése, amelyek aktív
ismeretterjesztő, szemléletformáló
tevékenységet vállalnak a
fenntartható mezőgazdasággal
kapcsolatban elsősorban a
térségbeli fiatalok, gazdálkodók és
háztartások számára.

Ismeretterjesztő,
szemléletformáló célú
illetve értékmentő
közösségi akciók
támogatása a Zala
Termálvölgye térségben
élők jelenkor kihívásaihoz
való alkalmazkodásának
elősegítése érdekében a
társadalmi- és környezeti
fenntarthatóság elveinek
megfelelően.

A Zala Termálvölgye HACS
egész térségének
általános és középiskolás
korosztályú gyermekei
számára egy speciális
pedagógiai módszerekkel
elsajátítható, a térség
szellemi, kulturális,
természeti, történeti,
társadalmi vagy építészeti
örökségeit, hagyományait
feldolgozó tananyag
fejlesztése, közzététele.

Helyi értékek
megjelenítése a térségi
rendezvényeken a Zala
Termálvölgye HACS
térség értékei
ismertségének növelése,
az együttműködések
ösztönzése és az
identitástudat erősítése
érdekében.

Fecskeház:
a fecskeház olyan lakóingatlan,
amely elsősorban felsőfokú
végzettségű fiatalok
letelepedésének elősegítését
szolgálja. A beköltözés
időpontjában maximum 40
éves fiatalok a fecskeházban
legfeljebb 5 évig lakhatnak…
A fecskeház modell program
megismertetése érdekében a
pályázó köteles a fecskeház
program iránt érdeklődőket
fogadni…

Fenntartható mezőgazdaság:
a fenntartható fejlődés része,
melyen olyan növény és
állattenyésztési gyakorlatot
értünk, amely:
1. kielégíti az emberiség
egészséges élelmiszer igényét, 2.
megőrzi és növeli a környezet
minőségét és a természeti
erőforrásokat, 3. hatékonyan és
takarékosan használja a lassan
megújuló energiaforrásokat,
4. helyettesíti ezeket gyorsan
megújítható energiaforrásokkal,
5-6-7. …
települési önkormányzat;
nonprofit szervezet;
egyház

Jelenkor kihívásai:
a Zala Termálvölgye HACS
térség 34 települését érintő
társadalmi- (foglalkoztatás,
növekvő társadalmi
egyenlőtlenségek,
leszakadás stb.), gazdasági(energia, élelmezés, hitel,
stb.) és környezeti
(klímaváltozás,
biodiverzitás,
termőtalajvesztés, stb.)
válságjelenségek.

–

–

3-4 db
60% / 65%

2-3 db
100%

Helyi termék:
a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott
megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző
és/vagy újszerű technológiával, eljárással készült feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi
technológiával előállított vagy feldolgozott terméket.
Helyi kézműves termék:
a Zala Termálvölgye HACS tervezési területén előállított, hagyományos technológiával
készült kézműves vagy népművészeti termék, beleértve a hagyományos kézműves
technológia újszerű alkalmazását is.
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működő és induló mikro-,
kis- és középvállalkozás;
települési önkormányzat;
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1-2 db
60% / 65% / 100%

–

települési önkormányzat;
nonprofit szervezet;
egyház
5-6 db
100%

települési önkormányzat;
nonprofit szervezet;
egyház

2-4 db
100%

települési önkormányzat;
nonprofit szervezet;
egyház
8-10 db
100%

Zala Termálvölgye
Egyesület
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100%

Közösségi célú fejlesztés

Zala Termálvölgye
Egyesület

1 db
100%

10 000 001 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
44 000 000 Ft
10 000 000 Ft
25 000 000 Ft
6 000 000 Ft
6 500 000 Ft
10 000 000 Ft
20 000 000 Ft
3 000 000 Ft
5 000 000 Ft
8 000 000 Ft
Almásháza, Alsópáhok, Batyk, Cserszegtomaj, Döbröce, Dötk, Felsőpáhok, Hévíz, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Pakod, Rezi, Sármellék, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút,
Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalavég
A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesítheti támogatásban.
A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 35 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult.
Az Egyesülethez záradékolásra benyújtott pályázat költségvetése a Helyi Bíráló Bizottság által kiállított kapcsolódó támogató nyilatkozaton szereplő támogatási összegtől negatív irányban legfeljebb 20%-kal, pozitív irányban legfeljebb 10%-kal térhet el.
Részvétel a térség helyi
Részvétel a térség helyi
A kiskereskedelmi egység
A projektgazda köteles a
Részvétel a térség hagyományos
Fecskeház modell szerinti
Bemutatási terv csatolása,
Akcióterv csatolása,
termék előállítóinak
termék előállítóinak
fenntarthatósága
projektjavaslathoz
gyümölcsösök együttműködését
működtetés.
amelyben kifejti, hogy milyen
amelyben kifejti, hogy
együttműködését
együttműködését
érdekében a preferált
akciótervet csatolni,
erősítő és kompetenciáit fejlesztő
Együttműködés a fecskeház
tevékenységeket vállal az
milyen
erősítő és kompetenciáit
erősítő és kompetenciáit
termékkörön kívüli
amelyben kifejti, hogy milyen jövőbeni programokon.
hálózattal.
ismeretterjesztés,
tevékenységeket vállal az
fejlesztő jövőbeni
fejlesztő jövőbeni
termékek értékesítése is
közösségi tevékenységeket
Igény esetén legalább évente
szemléletformálás
ismeretterjesztés,
programokon.
programokon.
megengedett
tervez
egyszer bemutatja a gyümölcsöst az
érdekében. A projekt összes
szemléletformálás,
–
–
Legalább 2 alkalommal
Legalább 2 alkalommal
megvalósítani a helyi
érdeklődőknek.
elszámolni kívánt kiadásán belül az
értékmentés érdekében.
bemutatja termékét térségi
bemutatja termékét térségi
közösségfejlesztés,
Telepítési tervet kell csatolni.
építés, gépbeszerzés vagy
rendezvényen.
rendezvényen.
gazdaságfejlesztés
Minimális tartalom: telepített
eszközbeszerzés tevékenységekhez
Megjelenés
Megjelenés
érdekében a projekt
fajták,
tartozó kiadások összességében
www.zalatermalvolgye.hu
www.zalatermalvolgye.hu
tárgyához kapcsolódóan. …
ültetés módja, művelési
legalább 75%-ot kell hogy
honlapon
honlapon
technológia, stb.
kitegyenek.
Műszaki leírás(ok) illetve
Műszaki leírás(ok) illetve
Műszaki leírás(ok) illetve
Műszaki leírás(ok) illetve
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szolgáltatás(ok) tartalmának leírása; szolgáltatás(ok) tartalmának
szolgáltatás(ok) tartalmának
szolgáltatás(ok)
leírása.
leírása.
tartalmának leírása.
leírása;
Telepítési terv.
leírása; Megállapodás
leírása; Bemutatási terv.
tartalmának leírása;
Akcióterv.
fecskeház hálózat koordinátor
Akcióterv.
–
–
szervezetével a térségben
működő fecskeház hálózattal
való együttműködésről.
Gazdaságfejlesztésre allokált forrás: 157 647 757 forint
Szolgáltatásfejlesztésre allokált forrás: 118 374 815 forint

