Pannon Térségfejlesztő Egyesület
Rendelkezésre álló fejlesztési forrás:
Vállalkozásfejlesztés

Intézkedés kódja

TUR 1.

447 950 000 Ft
223 975 000 Ft

50%

Intézkedés neve

Beavatkozás rövid leírása

"Pannon Élmény
Program"

Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása a térségben.
A térség sajátosságaira építő turisztikai kínálatfejlesztés (pl.: Pinkamenti program, Ambrózy program, újkőkori leletekre építő
turizmusfejlesztés, stb.) Szelíd- és ökoturizmushoz kötődő kisléptékű
infrastrukturális fejlesztések (pl.: pihenőhelyek, tanösvények
kijelölése, stb.), eszközbeszerzések, rendezvények lebonyolítása.
Nyitott porták kialakításának és továbbfejlesztésének támogatása,
helyben történő értékesítés előmozdítása. Ehhez kapcsolódóan
támogathatóak kisléptékű infrastrukturális beruházások,
eszközbeszerzések, marketing.

1.

TUR 2.

Nyitott porta

2.

TUR 3.

Térségi komplex
promóció

3.

TUR 4.

Pantér-képzés

4.

HELYI 1.

Helyi vállalkozások
termékeinek
mennyiségi és
minőségi
fejlesztése
5.

HELYI 3.

Helyi termékek
piacra jutásának
segítése
Gyakornok
program

HELYI 4.

Helyben vagyunk

HELYI 2.

CIVIL 1.

CIVIL 2.

Vidék kapuja

Légy képben!

Kedvezményezettek köre

önkormányzat
civil szervezet
nonprofit gazdasági
társaság

őstermelő
egyéni vállalkozó
mikrovállalkozás
önkormányzat
A "Pannon Élmény Program" keretében megvalósuló turisztikai
civil szervezet
fejlesztések komplex térségi promóciója. Térségi/mikrotérségi
nonprofit gazdasági
marketing.
társaság
önkormányzat
Vendéglátással, helyi termék-előállítással összefüggő képzések (pl.:
civil szervezet
helyi túravezetők, vendéglátók számára kézműves képzések, termelők mikrovállalkozás egyéni
képzése, stb.)
vállalkozó

Térségi vállalkozások kisléptékű eszközbeszerzéseinek,
marketingjének, értékesítési lehetőségei bővítésének támogatása.

Helyi termék-előállításhoz kapcsolódó térségi vállalkozások kisléptékű
eszközbeszerzéseinek, marketingjének, értékesítési lehetőségeinek
6. bővítésének támogatása, termelő összefogások közös eszközigénye.
Gyakornokok foglalkoztatása vállalkozásoknál. Ösztöndíj biztosítása
7. gyakornokok számára.
Komplex program egy-egy értékre felfűzve (pl.: térségre jellemző
termék, növény, állat, érték köré szerveződő színvonalas
8. rendezvények, közösségi kezdeményezések)
Közösségi programok, felhívások támogatása a térség vidéki jellegének
megőrzése érdekében (pl.: receptgyűjtés, tündérkertekhez hasonló
kezdeményezések, legszebb konyhakertünk, klubsorozatok
9. megszervezezése stb.)
Médiára, helyi nyilvánosságra épülő közösségi programok. Térség
bemutatása helyi fiatalok bevonásával. Fiatalok képzése,
eszközbeszerzés, szolgáltatás, koordinátori feladatok ellátása
10. támogatható.

egyéni vállalkozó
mikrovállalkozás
őstermelő
egyéni vállalkozó
mikrovállalkozás
mikrovállalkozás, egyéni
vállalkozó
önkormányzat
civil szervezet
egyházi jogi személy
önkormányzat
civil szervezet
egyházi jogi személy
önkormányzat
civil szervezet
jogi személy

Támogatott
pályázatok
várható száma

Forráskeret
(millió Ft)

Maximum
Minimum támogatás támogatás (millió
(millió Ft)
Ft)

80 4-5

3

50 15-20

0,5

Intenz
itás

10 100%

4

70%

15

5

1

9

3

0,5

3

80%

94

40

0,5

3

60%

0,5

3

70%

50 15-20

3 100%

70

35

0,5

2 100%

74,95

35

0,5

2 100%

5
447,95

1

3

5 100%

egyházi

