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Tájékoztatjuk az Érdeklődőket, hogy a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 
által a LEADER pályázati felhívás 2011 keretében kiírt, „Falusi szálláshelyek 
kialakításának támogatása” című, 500b06 HPME azonosítószámú célterület esetében a 
célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek fejezet technikai okokból tévesen jelent 
meg. (A hiba javítása folyamatban van.) 
 
A célterület keretében előírt helyes specifikus alanyi és tárgyi feltételek a következők: 
 
A célterületre benyújtott pályázatokat partnerségben kell megvalósítani. 
A természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetőségét 
korlátozó sportturisztikai tevékenység, így különösen terepmotor, quad, downhill 
terepkerékpározás céljára, valamint gazdaságon belüli fejlesztéséhez támogatás nem vehető 
igénybe. Nem igényelhető támogatás termőföld és ingatlan vásárlására, ingatlan bérleti díjára, 
élő állat vásárlására, gondnoki lakásnak, az ügyfél saját maga által használt lakrészének 
megépítésére, felújítására, illetve ilyen lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzésére, 
bontott építési anyag beszerzésére és beépítésére, motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi 
közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére, élelmiszeripari gépkatalógusban szereplő 
tételek beszerzésére. 
Ha a pályázó mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50%-ot meghaladja, 
akkor a fejlesztést kizárólag gazdaságon kívül jelenleg is végzett tevékenysége keretében 
valósíthatja meg. 
A támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés esetén az érintett ingatlanhoz tartozó telek 
alapterületének nagysága új falusi szálláshely kialakítása esetén el kell érje a legalább 500 
m2-t, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 
6. pontjában foglaltak szerint az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közútról vagy 
önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül 
megközelíthető kell legyen. 
Falusi szálláshely esetében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a fejlesztéssel 
kialakított (létrehozott, bővített, felújított) szálláshely az alábbi feltételeknek eleget tegyen: 
legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezik, a saját használatú helyiségektől és 
lakrésztől elkülönül, összkomfortos, a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, valamint megfelel ezen kormányrendelet 1. számú 
melléklete 6. pontjában foglaltaknak. 
A pályázó köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt a vendégeknek legalább kétféle 
szolgáltatást nyújtani - amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is 
nyújtható - az alábbiak közül: étkeztetés, szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás, 
vezetett túrázási lehetőség, természeti vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása. 
 
 
 
Békéscsaba, 2011. szeptember 5. 
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