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HVS HVS 
-- FORRÁSMEGOSZTÁSFORRÁSMEGOSZTÁS

-- TÁMOGATÁSI INTENZITÁSOKTÁMOGATÁSI INTENZITÁSOK
-- TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEKTÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK
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HVS HVS -- forrásmegosztásforrásmegosztás

AA fejlesztési forrásfejlesztési forrás legallegaláábbbb ––
60% 60% -- 6060%%--aa..

III. III. ttengelyengely ::
„„ MikrovMikrov áállalkozllalkoz áásoksok
lléétrehoztrehoz áássáának nak éés s 

fejlesztfejleszt éésséének tnek t áámogatmogat áásasa””
éés s "turisztikai tev"turisztikai tev éékenyskenys éég g 

öösztszt öönznzéésese”” ,, illetveilletve
a LEADERa LEADER--tervben tervben (IV. tengely) (IV. tengely) 

gazdasgazdas áágfejlesztgfejleszt éési si 
intint éézkedzked ééseksek re fordre fordííthatthatóó

forrforrááss--hháányadnyad..



3

HVS HVS -- forrásmegosztásforrásmegosztás

AA fejlesztési forrásfejlesztési forrás leglegfeljebbfeljebb ––
40% 40% -- 4040%%--aa..

III. III. ttengelyengely ::
„„ TelepTelep üülléésksk éép, vidp, vid ééki ki 

laklak óókköörnyezet, krnyezet, k öözzöössss éégi gi 
terek terek áállapotllapot áának javnak jav ííttáása, sa, 
helyi piacok lhelyi piacok l éétrehoztrehoz áása, sa, 
fejlesztfejleszt éésese”” éés s "" ÉÉppíített, tett, 
termterm éészeti szeti éés kulturs kultur áális lis 

öörrööksks éég fenntartg fenntart áása, sa, 
helyrehelyre áállll ííttáása, sa, 

korszerkorszer őőssííttéésese”” ,, illetveilletve
a LEADERa LEADER--tervben tervben (IV. tengely) (IV. tengely) 

szolgáltatásszolgáltatás -- és és 
falufalu fejlesztfejleszt éési intsi int éézkedzked ééseksek re re 

fordfordííthatthatóó forrforrááss--hháányadnyad..
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HVS HVS -- forrásmegosztásforrásmegosztás

ADHATÓ MAXIMUM MÉRTÉKADHATÓ MAXIMUM MÉRTÉKA TA TÁÁMOGATMOGATÁÁS MS MÉÉRTRTÉÉKEKE

5.000.000.5.000.000.-- FtFt

LegLegnagyobbnagyobb igigéényelhetnyelhetıı
ttáámogatmogatááss kislkislééptptéékkő ő 
infrastruktinfrastruktúúra fejlesztra fejlesztéése se éés s 
minminıısséégbiztosgbiztosííttáási, si, 
kköörnyezetvrnyezetvéédelmi szabvdelmi szabváány ny 
bevezetbevezetéése esetse esetéénn::

1.000.000.1.000.000.-- FtFtLegkisebb igLegkisebb igéényelhetnyelhetıı ttáámogatmogatáás:s:

HHáátrtráányos helyzetnyos helyzetőő terterüületen:leten: 50%50%
EgyEgyééb esetben:b esetben: 40%40%

TermTerméészetes szemszetes szeméély, ly, mmőőkkööddıı
vagy indulvagy indulóó mikrovmikrováállalkozllalkozááss::

MikrovállalkozásokMikrovállalkozások létrehozása, fejlesztéselétrehozása, fejlesztése
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HVS HVS -- forrásmegosztásforrásmegosztás

1.000.000.1.000.000.-- FtFtLegkisebb igLegkisebb igéényelhetnyelhetıı ttáámogatmogatááss::

Maximum:Maximum: 200200..000000..-- EuroEuro
(~ 50.000.000.(~ 50.000.000.-- Ft)Ft)

A tA táámogatmogatáás s öösszege sszege 
kedvezményezettenkéntkedvezményezettenként egymegymáást st 
kköövetvetıı hháárom prom péénznzüügyi gyi éévbenvben::

Nem jNem jöövedelemtermelvedelemtermelıı:: 990%0%
JJöövedelemtermelvedelemtermelıı:: 45%45%
JJöövedelemtermelvedelemtermelıı, , 
hháátrtráányos helyzetnyos helyzetőő terterüületen:leten: 50%50%

ÖÖnkormnkormáányzat, tnyzat, táársulrsuláás, egyhs, egyhááz, z, 
nonnon--profitprofit szervezet:szervezet:

HHáátrtráányos helyzetnyos helyzetőő terterüületen:leten: 50%50%
EgyEgyééb esetben:b esetben: 45%45%

TermTerméészetes szemszetes szeméély, mikroly, mikro--, kis, kis--
éés ks köözzéépvpváállalkozllalkozááss::

ADHATÓ MAXIMUM MÉRTÉKADHATÓ MAXIMUM MÉRTÉKA TA TÁÁMOGATMOGATÁÁS MS MÉÉRTRTÉÉKEKE

FalusiFalusi --, , agroagro -- és és ökoturisztikaiökoturisztikai fejlesztésekfejlesztések
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HVS HVS -- forrásmegosztásforrásmegosztás

Maximum:Maximum: 200200..000000..-- EuroEuro
(~ 50.000.000.(~ 50.000.000.-- Ft)Ft)

A tA táámogatmogatáás s öösszegesszege
kedvezményezettenkéntkedvezményezettenként egymegymáást st 
kköövetvetıı hháárom prom péénznzüügyi gyi éévbenvben::

Nem jNem jöövedelemtermelvedelemtermelıı:: 990%0%
JJöövedelemtermelvedelemtermelıı:: 40%40%
JJöövedelemtermelvedelemtermelıı, , 
hháátrtráányos helyzetnyos helyzetőő terterüületen:leten: 50%50%

ÖÖnkormnkormáányzat, tnyzat, táársulrsuláás, egyhs, egyhááz, z, 
nonnon--profitprofit szervezetszervezet::

ADHATÓ MAXIMUM MÉRTÉKADHATÓ MAXIMUM MÉRTÉKA TA TÁÁMOGATMOGATÁÁS MS MÉÉRTRTÉÉKEKE

Településkép, vidéki lakókörnyezet, közösségi terek  Településkép, vidéki lakókörnyezet, közösségi terek  
állapotának javítása, helyi piacok létrehozása, állapotának javítása, helyi piacok létrehozása, 

fejlesztésefejlesztése
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HVS HVS -- forrásmegosztásforrásmegosztás

ADHATÓ MAXIMUM MÉRTÉKADHATÓ MAXIMUM MÉRTÉKA TA TÁÁMOGATMOGATÁÁS MS MÉÉRTRTÉÉKEKE

Maximum:Maximum: 200200..000000..-- EuroEuro
(~ 50.000.000.(~ 50.000.000.-- Ft)Ft)

A tA táámogatmogatáás s öösszegesszege
kedvezményezettenkéntkedvezményezettenként egymegymáást st 
kköövetvetıı hháárom prom péénznzüügyi gyi éévbenvben::

990%0%ÖÖnkormnkormáányzat, tnyzat, táársulrsuláás, egyhs, egyhááz, z, 
nonnon--profitprofit szervezetszervezet::

Épített, természeti és kulturális örökség fenntartá sa, Épített, természeti és kulturális örökség fenntartá sa, 
helyreállítása, korszer ősítésehelyreállítása, korszer ősítése


