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Tisztelt Polgármester Ur!

Köszönettel vettük megkeresésétBalatonszepezd település benyújtani kívánt projektotleteivel
kapcsolatban.

2016. március 3-án, a Megyehétzán a munkatársaimmal folytatott megbeszélés alapjan
következő táj éko ztatást adj uk a proj ektötletekkel kapc so latban
:

Horgászturizmus fei lesztése

A

település a Balaton északi parljának közepén helyezkedik el, 7 km partszakasszal
rendelkezik. Régi halászfall gyökereit kívánja újraéleszteni a horgászturizmls fejlesztésével.

fejlesztés a TOP-1.2.1-15 Társadalmi
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A felhívás C) főtevékenységének d) pontjában nevesítve van a horgászturizmus fejlesztése:
- Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak
infrastrukturális fejlesztései (öltözők,
fejlesztése).

A fent

mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása,

nevezett tevékenység állami támogatási kategőriába,

a helyi

infrastruktúra
fejlesztéséhez nyűjtott támogatási kategóriába, vagy csekély összegű támogatás kategóriájába
lartozlk, A 25512014. (X.10.) Korm. rendelet IV. fejezete tételesen nevesíti az egyes
támo gatási kate góriákra vonatkozó sp eci ál i s szab ály okat.
A helyi infrastruktúra fejlesztéséheznyújtott beruházási támogatás speciális
szab ály ainak l e gfo nto s ab b ré s z l ete i az a|ábbiak

Helyi

infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

helyi

infrastruktúra

építéséhez,bővítéséhezyagy korszerűsítéséheznyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten

az ijzleti és a

fogyasztői környezet korszerűsítéséhezés ipari bázisok
fejlesztéséhez. A támogatás nyqtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastrukturát nyílt,
átláthatő és megkülönböztetés-mentes alapon kell afelhasználók rendelkezésére bocsátani.
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költséeek és a működési eredméni/
közötti különbséget.
A működési eredmény mértékétmegalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és
előzetesen, vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az
elszámolható költségekből. A kalkulációt az üzleti terv, vagll költség-haszon elemzés alapján
lehet elvégezni.
Példaként. ha 100 M Ft-ból íelépíthetőépület későbbi műkodése folyamán 80 M Ft bevételt
fog termelni a támogatást igénylőnek, akkor a támogatás csak 20 M Ft lehet. Ez 20%1-os
támogatási intenzitás az adott tevékenys ég vonatkozásában.
Továbbifeltételek: 255/2014. (X.]0.) Korm. rendelet IV. fejezet, 98-99. §.

hozzájárul

A csekély összegű támogatás speciális szabáIyainak legfontosabb részlete az alábbi:

Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástarlalma nem haladhatja
meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget (Kb. 62 M F0.
Továbbifeltételek: 255/2014. (X.10 ) Korm. rendelet IV. fejezet, ]00. §.

Fürdőhely feilesztése

A horgászturizmus

fejlesztéséhez kapcsolódóan a szabadidő eltöltésének másik formája lehet
Ehhezkapcsolódóan Balatonszepezd strandjának fejlesztéséttúzteki célul,

a fiirdőzés.
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felhívás C) fotevékenységénekb) pontjában nevesítve van a természetes furdőhelyek

fejlesztése:

l 2008. (IV.3). Kormányrendelet alapján flirdőzési célra
engedélyezetr víz és ahozzátartoző vízparti terület) turisáikai infrastruktúrájának fejlesztése"
,,Természetes flirdőhelyek (a 78

A fent

nevezett tevékenység állami támogatási kategóriába tartozik, a támogatás
igénybevételénekfeltótelei ugyanazok, mint az előző, horgászturizmusra vonatkozó
résznél.

Tájékoztatom, hogy a felhívás 3.2.] Az önállóan támogatható tevékenységelcrevonatkozó
műszaki-szabnai elvárások követelményei szerint kizárőlag olyan projektek kerülhetnek
támogatásra, melyek:
- reális izleti terven alapulnak és hosszú távon fenntarthatóak;
- a célcsoport igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra;
- hozzájárulnak az egy turistára eső költés növekedé séhez;
- ho zzáj ár ulnak a |éúogatő szám nö veke dé s éhez.
Apályazattal kapcsolatos további követelmények a felhívásban megtalálhatók.

A

TOP-I .2.I-15 felhívásra a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-tőI 2016.
április 27 -ig lehetséges.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 80 millió Ft, maximum
1450 millió Ft

Közösségi tér feilesztése

művelődésíház felújítását tervezi megvalósítani a község. A fejlesztéshez a
VidékfejlesztésiProgram forrásaira lehet pályázní, a VP-6-7.1.1.]-16 - Településl*lpet
meghatározó épületek ktilső rekonstrukciója, többfunkciós közósségi tér létrehozása,

A

fejlesZtése, energetikai korszerűsítés cimű felhívás fonásaiból.
maximum 30 millió Ft maximális támogatási összeggel.

A

támogatási intenzitás J50Á,

Csak energetikai korszerűsítésre előreláthatőlag a TOP-3.2.I-I5 Onkormányzaíi épületek
energetikai korszerűsítése felhívás keretei között
jelent meg.

lesz támogathatő, nevezett felhívás még nem

Tisztelt Polgármester Ur!
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A megjelent páIyázati felhívásokkal kapcsolatos további információk a www.palyazat.gov.hu
weboldal Pályázatok -+ Pályázati dokumentációk cím alatt találhatók. Szintén itt lesznek
majd elérhetők a még meg nem jelent páIyázati felhívások is.

Végezetül tájékoztatni kívánom, hogy a 2014 2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szőlő 27212014.
()(I. 5.) Korm. rendelet 54lD. § figyelembe vételével,a Területi kiválasztási eliárásrendben
kell dönteni a megye Integrált Területi Programja keretében támogatandó - TOP
Felhívásokhoz kapcsolódó - proj ektek támogatási kérelmeiről.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése,észrevétele merülne fel, úgy
Hivatalunk a továbbiakban is készséggel á11 szíves rendelkezésére.
Kívánunk munkáj

áho

z tov(hbi sikereket.

Veszprém, 2016. március 7.
Tisztelettel:
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