II. Célkitőzés
A Bükk Térségi Anyagok és Energiák Hasznosításának Történelme,
Jelene és Jövıje
1. Intézkedés:
1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
„A BÜKK HEGYSÉG ÉS KÖRNYÉKE TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES CSODÁI” –
Állandó Túravezetıi és Túraszolgáltatási Rendszer Kiépítése.
2.
Specifikus cél:
A Bükk-hegységi védett és nem védett földtudományi értékeinek és területeinek (barlangok,
mesterséges üregek, ásvány- és ısmaradvány lelıhelyek, földvárak, fülkés sziklák, kaptárkövek)
valamint ezek természeti környezetének bemutatása, szemléletformálással, oktatással, a
bemutathatóságot szolgáló alap infrastruktúrák kialakításával.
3.
Indoklás, alátámasztása:
A Bükk-hegység és környéke rendkívül gazdag természettudományi, földtudományi értékekben.
A Bükki Nemzeti Park tudományos igénnyel tárja fel, ápolja, gondozza és bemutathatóvá teszi a
területéhez tartozó értékeket. Munkájukat rendkívül nagymértékben támogathatják a területükön élı
közösségeink, az ide látogató csoportok szervezett, ellenırzött túravezetésével. Mindenki érdeke a
Bükki csodák fenntartható hasznosítása, szervezett bemutatása, oktatása. Ezzel az intézkedéssel
hozzájárulunk a Bejárható Magyarország program céljaihoz.
4.
Támogatható tevékenység területek meghatározása:
A LEADER közösség belterületén és külterületén megtalálható védett földtudományi értékek,
területek, természetes és mesterséges ökoszisztémák bemutatása, szemléltetése, oktatása a szükséges
alapinfrastruktúrák fejlesztésével, összhangban a KEHOP 2.4. „Természetvédelmi és Élıvilágvédelmi Fejlesztések” prioritásban megfogalmazottakkal.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás.
Az intézkedés szoros együttmőködést feltételez a „LEADER TUDOMKA FALVAKBAN”
megtervezett programokkal, valamint a „csoda területek” alternatív közlekedési eszközökkel történı
megközelítésével –lovas postakocsitól a villanyjármővekig.
6.
Az intézkedés célcsoportjai:
Nonprofit szervezetek, önkormányzatok
7.
Kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Települések, amelyek a 2. pontban meghatározott specifikus célú területekkel, rendszerekkel
rendelkeznek és részt vesznek a „LEADER TUDOMKA ISMERETTERJESZTİ ÉS ÉRTÉKESÍTİ
HÁLÓZAT” programjában és elnyerik a „LEADER TUDOMKA FALU” címet.
8.
Tervezett forrás
Összes forrás:
420 millió Ft
Tervezett önerı:
0%
Támogató OP:
KEHOP
9.

Tervezett idıintervallum:
2016. II. Negyedév-2017. IV. negyedév

10.
Kimeneti Indikátorok:
Támogatott projektek száma:
Támogatott kedvezményezettek száma és típusa:
10.
Együttmőködı partner:
Bükki Nemzeti Park

42 db
42 db önkormányzat, vagy non profit
szervezet, vagy egyházközség.

2. Intézkedés:
1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
„LOVAS POSTAKOCSITÓL A VILLANYJÁRMŐVEKIG” – Fuvarosok és Utasszállítók
Állandó Kiállítási, Oktatási, Szolgáltatási Hálózatának Fejlesztése.
2.
Specifikus cél:
A Bükk-vidék különbözı történelmi koraihoz kapcsolódó alternatív hajtású közlekedési eszközök
állandó kiállítása, szolgáltatása, oktatása – kivéve a belsı égéső motoros jármőveket.
3.
Indoklás, alátámasztás:
A LEADER közösségünk az elmúlt tervezési ciklusban 22 db bükki túrakerékpárt, 3 db elektromos
autót, ehhez 23 db elektromos töltıállomást, 3 db 1848-1849 mintájú lovas postakocsit állított
szolgálatba. A megvalósult fejlesztések nagy sikert arattak az itt lakók és az ide látogatók körében. Ezt
a programot kívánjuk folytatni és ezzel a Bejárható Magyarország program céljait is szolgálni.
4.
Támogatható tevékenység területek meghatározása:
Mikro- és kisvállalkozások, magánszemélyek csoportjainak támogatása, amelyek alternatív hajtású
közlekedési eszközöket szereznek be, állítanak ki, mőködtetnek, szolgáltatnak és oktatnak.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás:
Az intézkedés kiegészíti a kormány Jedlik Ányos terveiben megfogalmazott és rendeletben
meghatározott alternatív közlekedési eszközök elterjesztési szándékát, amely azonban nem kötelezi a
kedvezményezetteket az alternatív közlekedést népszerősítı, kiállítási, oktatási és helyi szolgáltatási
tevékenységre.
6.
Az intézkedés célcsoportjai:
A BTLE LEADER közösség területén mőködı nem mezıgazdasági mikro- és kisvállalkozások,
magánszemélyek csoportjai.
7.
Kiválasztási kritériumok:
A VP 16.3.1- Kis Gazdasági Szereplık Együttmőködése címő intézkedés jogosultjai.
8.
Tervezett forrás:
Összes forrás:
500 millió Ft, VP 16.3.1. rendszerbıl
Tervezett önerı:
40% - 10 %
Támogató OP:
VP 16.3.1
9.

Tervezett idıintervallum:
2016. IV. negyedév-2017. IV. negyedév

10.
Kimeneti indikátorok:
Támogatott projektek száma:
Támogatott kedvezményezettek és típusok száma:
11.
Együttmőködı partner:
Jedlik Ányos Klaszter

10 csoport
10 csoport

3. Intézkedés:
1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
„MESTERSÉGEK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVİJE” – Mesterek Állandó Kiállítási, Szolgáltatási,
Termelési, Oktatási és Értékesítési Rendszere.
2.
Specifikus cél:
Mikro- és kisvállalkozóink termelésének, szolgáltatásának támogatása, különös tekintettel a település
történelmi korát és jövıjét bemutató használati eszközök, tárgyak, ruházat elıállítása, szolgáltatások,
vendéglátás nyújtása területén.
3.
Indoklás, alátámasztás:
A Falufórumok és a kérdıívek információinak feldolgozása során megállapítottuk, hogy jelentıs igény
van a vállalkozások kisösszegő támogatására. A közösségünkben már mőködı vagy vállalkozásokat
tervezı tagjainknak a vállalkozásuk fejlesztésére több támogatási rendszer ad lehetıséget. Ez az
intézkedésünk azoknak nyújt lehetıséget, akik más OP vagy közvetlen EU kisösszegő támogatásban
nem részesülhetnek.
4.
A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Támogatjuk a „LEADER TUDOMKA FALU”állandó kiállításait, cselekvési készségeit erısítı, ahhoz
kapcsolható termékeket elıállító, szolgáltatást nyújtó mikro- és kisvállalkozások tevékenységeit.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás:
Az intézkedésnek kedvezményezettjei azon vállalkozások, amelynek tervezett tevékenysége 5 millió
Ft alatti és a VP, az EFOP, a GINOP, vagy a KEHOP támogatási rendszerére nem jogosultak.
6.
Az intézkedés célcsoportja:
Már mőködı for-profit vagy non–profit mikro- és kisvállalkozások.
7.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
A más Operatív Programok által nem támogatható, a „LEADER TUDOMKA ISMERETTERJESZTİ
ÉS ÉRTÉKESÍTİ HÁLÓZAT” rendszerébe bejelentkezett, ott felkészített, a közösségnek bemutatott
már mőködı mikro- és kisvállalkozások, amelyek meglévı vagy tervezett tevékenysége beleillik,
kapcsolódik a településük „LEADER TUDOMKA FALU” állandó kiállításába, cselekvési
készségébe, fejlesztésébe, bemutatásába.
8.
Tervezett forrás:
Összes forrás:
200 millió Ft
Tervezett önerı:
0%
Támogató OP:
LEADER
9.

A megvalósítás tervezett idıintervalluma:
2016. II. félév-2017. IV. negyedév

10.
Kimeneti indikátorok:
Támogatható projektek száma:
Kedvezményezettek száma:

100 db
100 db mikro- és kisvállalkozás

11.
Együttmőködı partnerek:
DE MÉK. SZIE MKK. BNP, Agrárgazdasági Kamara

4. Intézkedés:
1.
A beavatkozási terület/intézkedés megnevezése:
Megújuló Energiákkal Önellátó Közösségi Munkaterek Integrált Hálózata
2.
Specifikus cél:
Települési, ipari, élelmiszeripari, szolgáltatási, kereskedelmi, oktatási, kutatási, fejlesztési, egymásra
épülı, csoportos, közösségi munkaterek szervezése, tervezése, kivitelezése.
3.
Indoklás, alátámasztás:
A LEADER közösségünk 42 településén nem található csoportos, egymásra épülı, de lehatárolt,
fedett, többfunkciós munkatér. A vállalkozásaink többnyire egyedül, mozaikszerően, szervezetlenül,
külön telephelyeken mőködnek, kereskednek. Felmérésünk szerint, igény mutatkozik a fı
tevékenységek egymásra épülı, közös fedél alatti, egymást kiegészítı többfunkciós munkaterek
létesítésére. Az intézkedés ezt a célt szolgálja.
4.
A támogatható tevékenység területek meghatározása:
Mikro- és kisvállalkozások, magánszemélyek csoportjainak támogatása, amelyek készek egy
közösségi térben, de elkülönülten, önálló egységekben és integrációban együtt dolgozni, továbbá
tevékenységi, piacszerzési munkájukat hazai és külföldi piacok megszerzése érdekében összehangolni.
5.
Kiegészítı jelleg, lehatárolás:
Ez az intézkedés a VP 16.3.1.; VP 3-4.2.1.; VP LEADER; VP REL; EFOP 1.7. és 2.4. támogatási
rendszereken alapszik.
6.
Az intézkedés célcsoportja:
Induló és már mőködı mikro- és kisvállalkozások.
7.
A kiválasztási kritériumok, alapelvek:
Azon vállalkozói és magánszemély csoportok, amelyek megfelelnek a 4. pontban felsorolt
kritériumoknak.
8.
Tervezett forrás:
Összes támogatási forrás:
Tervezett önerı:
Támogató OP-k:

9.

2 Mrd Ft
40 %
VP 16.3.1.;
VP 3-4.2.1.;
VP REL
EFOP 1.7; 2.4.

A megvalósítás tervezett idıintervalluma:
2016. IV. negyedév – 2018. IV. negyedév

10.
Kimeneti indikátorok:
a, projektek száma:
b, támogatott kedvezményezettek száma:

11.
Együttmőködı partner:
BAZ Megyei NAK
BAZ Megyei NIK

15 db
5 db csoport

