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Támogatás tárgya
1 ct: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások

Támogatás tárgya
1. ct: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások 

(239/2009.(X.20.) Korm. Rend 2.§i))
2. ct: egyéb szálláshely és kapcsolódó 

szolgáltatások (239/2009.(X.20.) Korm. Rend 2.§h))
3. ct.: gyermek és ifjúsági turizmushoz szálláshelyek 

é k lódó l ált tá k (173/2003 (X 28 ) Kés kapcsolódó szolgáltatások (173/2003.(X.28.) Korm. 
Rend. 3.§(2) c) 2. alpontja szerint)

4. ct.: szálláshelyhez nem kötődő:y
- agroturisztika
- lovas
- vadász
- erdei
- horgász
- vízi
- bor



Támogatás mértéke összege
Természetes személy mikro- kis- középvállalkozás

Támogatás mértéke, összege
Természetes személy, mikro-, kis-, középvállalkozás, 

önkormányzat, nem közhasznú non profit szervezet, egyház
 60% 
 10 000 000Ft 10 000 000Ft

Közhasznú non profit szervezet
 100% 100%



Támogatás feltétele I.
- Ügyfél lakóhelye, székhelye, telephelye szerinti HACS területen
- 1., 2. ct.:csak természetes személy, mikro-, kis-,

Támogatás feltétele I.

1., 2. ct.:csak természetes személy, mikro , kis , 
középvállalkozás 

- 3. ct.: mikro-, kis-, középvállalkozás, önkormányzat, non profit 
szervezet egyházszervezet, egyház

- 4.ct agroturisztika: természetes személy, őstermelő, egyéni 
vállalkozó
Új szálláshely 500 m2 új gyermek és ifjúsági tábor 2000 m2- Új szálláshely 500 m2, új gyermek és ifjúsági tábor 2000 m2

- 1.-2. ct. Férőhely: legalább 6 - legfeljebb 16 fő
- Területén más szálláshely nem működhet (kivéve sátorozóhely)

3 l lább 30 fé őh l B k ó iájú k é ifjú á i- 3. ct: legalább 30 férőhely, B kategóriájú gyermek és ifjúsági 
tábor

- 1-3. ct.: 2 féle szolgáltatásnyújtás:étkeztetés, sport, túrázás, 
természeti, gasztro vagy kulturális érték bemutatása (1 
együttműködés)



Támogatás feltétele II.
- Lovas turisztikai szolgáltatás: 3 patkós minősítés!
- Turisztikai szervezetben tagság fenntartása

Támogatás feltétele II.

Turisztikai szervezetben tagság fenntartása
- Árajánlat formai feltételei! (NAV, cégbíróságnál bejelentett 

tevékenység)
- Megvalósítás: 2014 december 31 (KK: 2015 01 31 )- Megvalósítás: 2014. december 31. (KK: 2015.01.31.)
- Első KK. 6 hónapon belül 10%
- Nem támogatható: 

Támogatási összeg nem éri el az 1 millió Ft ot- Támogatási összeg nem éri el az 1 millió Ft-ot
- Max. pontszám 50%-át
- Tervezett összes elszámolható kiadás 50%-át



Kérelem benyújtása
- Papír alapon 
- Mikor?

Kérelem benyújtása

Mikor?
- SZMS LE Munkaszervezetéhez (Kimle, Vízpart u. 6)
- Csatolandó dokumentumok 


