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TTÁÁMOGATMOGATÁÁSTSTÍÍPUSOK PUSOK FFŐŐŐŐŐŐŐŐ JELLEMJELLEMZZŐŐŐŐŐŐŐŐII

MaxMax. 200. 200 000 000 €€100 %100 %

IV. Helyi IV. Helyi 
öörröökskséégvgvéédelemdelem

MaxMax. 200. 200 000 000 €€100 %100 %
(piac 80(piac 80--85 %)85 %)

-- nonnon--profit szervezetprofit szervezet
-- egyhegyháázz
-- kkööltsltséégvetgvetéési szervek: si szervek: 
öönkormnkormáányzat,nyzat,
kisebbskisebbséégi gi öönkormnkormáányzat, nyzat, 
öönkormnkormáányzati tnyzati táársulrsulááss

III. FalumegIII. Falumegúújjííttááss

6060--100 %100 %

-- nonnon--profit szervezetprofit szervezet
-- egyhegyháázz
-- kkööltsltséégvetgvetéési szervek*: si szervek*: 
öönkormnkormáányzat, kisebbsnyzat, kisebbséégi gi 
öönkormnkormáányzat, nyzat, öönkormnkormáányzati nyzati 
ttáársulrsulááss

Min. 1200 Min. 1200 €€
MaxMax. 200 000 . 200 000 €€

6060--65 %65 %
-- termterméészetes szemszetes szeméélyly
-- mikromikro--vváállalkozllalkozááss

II. Turisztikai II. Turisztikai 
tevtevéékenyskenyséégekgek
öösztsztöönznzéésese

Min. 1200 Min. 1200 €€
MaxMax. 200 000 . 200 000 €€6060--65 %65 %

-- termterméészetes szemszetes szeméélyly
-- mikromikro--vváállalkozllalkozááss

I. MikroI. Mikro--
vváállalkozllalkozáások sok 
ttáámogatmogatáásasa

TTáámogatmogatáás s 
öösszegesszege

TTáámogatmogatáás s 
mméértrtéékeke

LehetsLehetsééges pges páálylyáázzóók kk köörereTTáámogatmogatáási si 
jogcjogcíímm

**kkööltsltséégvetgvetéési szervek esetsi szervek esetéében a tben a táámogatmogatáás szs száámmííttáássáának alapja a nettnak alapja a nettóó elszelszáámolhatmolhatóó kkööltsltséégg



ZEMPLZEMPLÉÉNI TNI TÁÁJAK JAK AKCIAKCIÓÓCSOPORT CSOPORT 
TERVEZTERVEZÉÉSI TERSI TERÜÜLETELETE

RRéégigióók:k: ÉÉszakszak--MagyarorszMagyarorszáág g 
ÉÉszakszak--AlfAlfööldld

MegyMegyéék:k: BorsodBorsod--AbaAbaúújj--ZemplZempléénn
SzabolcsSzabolcs--SzatmSzatmáárr--BeregBereg

KistKistéérsrséégek:gek: BodrogkBodrogköözi, zi, KisvKisváárdairdai, , 
SSáárospataki, Srospataki, Sáátoraljatoraljaúújhelyijhelyi



TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TELEPÜLÉSEK A 
AZ AKCIÓCSOPORT TERÜLETÉN

• Hátrányos helyzetűűűű települések:
Bodrogköz: Alsóberecki (849), Bodroghalom (1458), Cigánd (3097), Dámóc (425), Felsőberecki

(308), Karcsa (1935), Karos (546), Kisrozvágy (176), Lácacséke (365), Nagyrozvágy (703), Pácin
(1448), Révleányvár (598), Ricse (1891), Semjén (421), Tiszacsermely (648), Tiszakarád (2456), 
Zemplénagárd (856), Kékcse (1618), Szabolcsveresmart (1746), Tiszakanyár (1682)

Hegyalja: Bodrogolaszi (965), Erdőhorváti (612), Györgytarló (590), Háromhuta (153), Hercegkút 
(690), Kenézlő (1345), Komlóska (286), Makkoshotyka (947), Olaszliszka (1777), Sárazsadány
(239), Sárospatak (13915), Tolcsva (1899), Vajdácska (1412), Vámosújfalu (905), Viss (761), Zalkod
(274),

Hegyköz: Alsóregmec (233), Bózsva (221), Felsőregmec (306), Filkeháza (98), Füzér (541)
Füzérkajata (130), Füzérkomlós (386), Füzérradvány (420), Kovácsvágás (638), Nagyhuta (78), 
Nyíri (433), Pusztafalu (238), Vágáshuta (105), Vilyvitány (287)

• Nem hátrányos helyzetűűűű települések:
Hollóháza (956), Kishuta (336), Mikóháza (588), Pálháza (1097), Sátoraljaújhely (17138)

*zárójelben az egyes települések lélekszáma 2007. év végén.



MIKROMIKRO--VVÁÁLLALKOZLLALKOZÁÁSOK TSOK TÁÁMOGATMOGATÁÁSASA
[136/2008. (X. 18.) FVM rendelet][136/2008. (X. 18.) FVM rendelet]

TTáámogathatmogathatóó tevtevéékenyskenyséégekgek::

1.1. ÉÉppííttéési beruhsi beruháázzáásoksok..

2.2. MMűűszakiszaki--technoltechnolóógiai fejlesztgiai fejlesztéés (eszks (eszköözzöök, gk, géépek pek 
beszerzbeszerzéése)se)..

3.3. KKislislééptptéékkűű infrastruktinfrastruktúúra fejlesztra fejlesztéés (legfeljebb 40 000 s (legfeljebb 40 000 
eureuróó ~ 10 milli~ 10 millióó Ft)Ft)..

4.4. MMininőősséégg-- éés ks köörnyezetirrnyezetiráánynyííttáási rendszer bevezetsi rendszer bevezetéése se 
(legfeljebb 20 000 eur(legfeljebb 20 000 euróó ~ 5 milli~ 5 millióó Ft Ft éés csak kiegs csak kiegéészszííttőő
elemkelemkéént pnt páálylyáázhatzhatóó, , öönnáállllóóan nem!).an nem!).



TURISZTIKAI TEVTURISZTIKAI TEVÉÉKENYSKENYSÉÉGEK GEK ÖÖSZTSZTÖÖNZNZÉÉSESE
[137/2008. (X. 18.) FVM rendelet][137/2008. (X. 18.) FVM rendelet]

TTáámogathatmogathatóó tevtevéékenyskenyséégekgek::

1.1. Falusi turizmushoz kapcsolFalusi turizmushoz kapcsolóóddóó minminőősséégi gi 
magmagáánsznszáállllááshelyekshelyek kialakkialakííttáása, bsa, bőővvííttéése, se, 
korszerkorszerűűssííttéése, szolgse, szolgááltatltatáásainak fejlesztsainak fejlesztéése. se. LegalLegaláább 4 bb 4 
napraforgnapraforgóós szs száállllááshely shely lléétestesííttéése vagy olyan fejlesztse vagy olyan fejlesztéés s 
ttáámogathatmogathatóó, amellyel el, amellyel elééri ezt a szintet a szri ezt a szintet a száállllááshely.shely.

2.2. IfjIfjúússáági turizmushoz kapcsolgi turizmushoz kapcsolóóddóó minminőősséégi gi 
szszáállllááshelyek kialakshelyek kialakííttáása, bsa, bőővvííttéése, korszerse, korszerűűssííttéése, se, 
szolgszolgááltatltatáásainak fejlesztsainak fejlesztéése.se.

3.3. SzSzáállllááshelyhez nem feltshelyhez nem feltéétlentlenüül kl kööttöött kapcsoltt kapcsolóóddóó
szolgszolgááltatltatáások kisok kiééppííttéése se az alkalmi falusi az alkalmi falusi éés s agroagro--, , öökoko--, , 
erdei, lovaserdei, lovas--, vad, vadáászsz--, horg, horgáászsz--, bor, bor--, ker, keréékpkpááros ros éés vs víízi zi 
turizmus terturizmus terüületletéén.n.



FALUMEGFALUMEGÚÚJJÍÍTTÁÁSS
[135/2008. (X. 18.) FVM rendelet][135/2008. (X. 18.) FVM rendelet]

Támogatható tevékenységek:

1. Védelem alatt nem álló épületek külsőőőő felújítása.

2. Településképet javító, a lakókörnyezetet otthonosabbá
tevő kisléptékűűűű infrastrukturális fejlesztések.

3. Új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, 
előírásoknak történő megfeleltetése.

4. Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek
kialakítása, meglévők korszerűsítése.



HELYI HELYI ÖÖRRÖÖKSKSÉÉGVGVÉÉDELEMDELEM
[138/2008. (X. 18.) FVM rendelet][138/2008. (X. 18.) FVM rendelet]

TTáámogathatmogathatóó tevtevéékenyskenyséégekgek::

1.1. VVéédelem alatt delem alatt áállllóó ééppüületek letek kküülslsőőőőőőőő felfelúújjííttáása, sa, 
rendszeres lrendszeres láátogathattogathatóóssáág biztosg biztosííttáása esetsa esetéénn
belsbelsőőőőőőőő felfelúújjííttáás s éés az s az ééppüület klet köörnyezetrnyezetéének nek 
rehabilitrehabilitáácicióójaja..

2.2. TTermerméészeti szeti éés ts töörtrtéénelmi lnelmi láátnivaltnivalóók bemutatk bemutatáássáára ra 
szolgszolgáállóó pihenpihenőőőőőőőőhelyek lhelyek léétestesííttéése, felse, felúújjííttáásasa, a , a 
lláátvtváányossnyossáágok kgok köörnyezetrnyezetéének rehabilitnek rehabilitáácicióójaja..

3.3. AA helyi termhelyi terméészeti, tszeti, töörtrtéénelmi nelmi éés kulturs kulturáális lis éértrtéékek kek 
megismertetmegismertetéésséét segt segííttőő tantanöösvsvéények, tematikus nyek, tematikus éés s 
ttúúraraúútvonalak ltvonalak léétestesííttéése, tse, táájjéékoztatkoztatóó kiadvkiadváányok nyok éés s 
informinformáácicióós ts tááblbláák kk kéészszííttéése se éés elhelyezs elhelyezéésese..



PPÁÁLYLYÁÁZZÓÓK REGISZTRK REGISZTRÁÁCICIÓÓS S 
KKÖÖTELEZETTSTELEZETTSÉÉGEGE

•• A mikroA mikro--vváállalkozllalkozáások fejlesztsok fejlesztéése, turisztikai se, turisztikai 
tevtevéékenyskenyséégek gek öösztsztöönznzéése, falumegse, falumegúújjííttáás s éés a vids a vidééki ki 
öörröökskséég megg megőőrzrzéése intse intéézkedzkedéésekre sekre csak MVH csak MVH üügyfgyfééll--
regisztrregisztráácicióós szs száám birtokm birtokáában lehet pban lehet páálylyááznizni!!

•• A regisztrA regisztráácicióós szs száám dm dííjmentesen igjmentesen igéényelhetnyelhetőőőőőőőő a a 
MezMezőőőőőőőőgazdasgazdasáági gi éés Vids Vidéékfejlesztkfejlesztéési Hivatal (MVH) si Hivatal (MVH) 
miskolci kirendeltsmiskolci kirendeltsééggéén (3500 Miskolc, Mindszent tn (3500 Miskolc, Mindszent téér r 
1. ITC K1. ITC Köözpont). zpont). 

•• Az igAz igéénylnylééshez a shez a www.mvh.gov.huwww.mvh.gov.hu honlaprhonlapróól, a l, a 
„„LetLetöölthetlthetőő dokumentumokdokumentumok”” menmenüübbőől ell eléérhetrhetőő G001 G001 
elnevezelnevezééssűű formanyomtatvformanyomtatváányt kell kitnyt kell kitöölteni lteni éés s 
szemszeméélyesen vagy postai lyesen vagy postai úúton eljuttatni a ton eljuttatni a 
MezMezőőőőőőőőgazdasgazdasáági gi éés Vids Vidéékfejlesztkfejlesztéési Hivatalhoz.si Hivatalhoz.



PPÁÁLYLYÁÁZATI DOKUMENTZATI DOKUMENTÁÁCICIÓÓ BENYBENYÚÚJTJTÁÁSA SA 11..

•• A kA kéész psz páálylyáázatot elzatot előőzzetesen a Zempletesen a Zemplééni Tni Táájak jak 
VidVidéékfejlesztkfejlesztéési Egyessi Egyesüület (ZTVE) let (ZTVE) éértrtéékeli (de nem bkeli (de nem bíírráálja!).lja!).

•• A pA páálylyáázzóó

–– formanyomtatvformanyomtatváányon nyon kkéérelmezirelmezi a a ZTVEZTVE--nnééll az az úún. n. 
pontozpontozáási jegyzsi jegyzőőkköönyv kinyv kiáállllííttáássáát;t;

–– magmagáánokiratban nokiratban meghatalmazzameghatalmazza a ZTVEa ZTVE--t a pt a páálylyáázati zati 
adatlap elektronikus (adatlap elektronikus (üügyfgyféélkapus) benylkapus) benyúújtjtáássáára.ra.

•• ZTVE TeljessZTVE Teljesséégvizsggvizsgáálat.lat.
•• ZTVE PontozZTVE Pontozáás s –– pontozpontozáási jegyzsi jegyzőőkköönyv nyv –– KKÖÖTELEZTELEZŐŐ
MELLMELLÉÉKLET!KLET!

•• ZTVE ZTVE –– adatlap elektronikus (adatlap elektronikus (üügyfgyféélkapus) benylkapus) benyúújtjtáása.sa.

•• PPáálylyáázzóó –– mellmelléékletek postai kletek postai úúton.ton.

•• MVH miskolci kirendeltsMVH miskolci kirendeltséége bge bíírráál.l.



PPÁÁLYLYÁÁZATI DOKUMENTZATI DOKUMENTÁÁCICIÓÓ BENYBENYÚÚJTJTÁÁSA SA 22..

a)a) A pA páálylyáázzóó nynyúújtja bejtja be üügyfgyféélkapun keresztlkapun keresztüül l 
az adatlapot, az adatlapot, éés postai s postai úúton a mellton a melléékleteket.kleteket.

b)b) A pA páálylyáázzóó nynyúújtja bejtja be postai postai úúton a teljes ton a teljes 
ppáálylyáázati dokumentzati dokumentáácicióót (adatlap + t (adatlap + 
mellmelléékletek), az kletek), az üügyfgyféélkaput nem hasznlkaput nem hasznáálja.lja.

A pA páálylyáázat elzat előőőőőőőőéértrtéékelkeléésséét (pontozt (pontozáási si 
jegyzjegyzőőőőőőőőkköönyv kinyv kiáállllííttáássáát) ezekben az t) ezekben az 
esetekben is a esetekben is a ZTVEZTVE vvéégzi.gzi.



TOVTOVÁÁBBI INFORMBBI INFORMÁÁCICIÓÓK: K: 

AZ INTERNETENAZ INTERNETEN

•• ZemplZemplééni Tni Táájak Vidjak Vidéékfejlesztkfejlesztéésisi EgyesEgyesüületlet

www.zrva.huwww.zrva.hu//ztve.htmlztve.html

www.zemplenitajak.huwww.zemplenitajak.hu
•• FFööldmldműűűűűűűűvelvelééssüügyi gyi éés Vids Vidéékfejlesztkfejlesztéési Minisztsi Minisztéérium rium 

www.fvm.huwww.fvm.hu
•• MezMezőőőőőőőőgazdasgazdasáági gi éés Vids Vidéékfejlesztkfejlesztéési Hivatal si Hivatal 
www.mvh.gov.huwww.mvh.gov.hu

•• ÚÚj Magyarorszj Magyarorszáág Vidg Vidéékfejlesztkfejlesztéési Programsi Program

www.umvp.euwww.umvp.eu


