LEADER - Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és
külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése
A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-41-7-17
Támogatás összege: 1,5 millió – 15 millió
Előleg: 50%
Támogatott pályázatok száma: 40 - 60 db
Benyújtás: 2018.01.02. – 2018.04.30.
Hiánypótlás: 1 alkalom
Támogatás intenzitása: 60% (Kedvezményezett térségben)
Kedvezményezett:
- akinek árbevételének kevesebb, mint 50%-a származik mezőgazdasági tevékenységből
és egy lezárt üzleti évvel rendelkezik
- székhelye és a támogatás helyszíne HACS területén van
- ügyfél regisztrációs számmal rendelkezik
- Saját tőkéje nem esik a megengedett minimum alá
- nem rendelkezik Támogatói Okirattal egyéb pályázat kapcsán és fenntartási
kötelezettsége már nincs
- fejlesztés nem mezőgazdasági tevékenység és nem turisztikai jellegű fejlesztésére
irányul
Cél:
- helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelése
- vállalkozói kedv fokozása
- gazdálkodói együttműködések
- helyi termékek piacra juttatása
- helyi szolgáltatások fejlesztése
- környezettudatos technológiák alkalmazásának elősegítése
Önállóan támogatható tevékenységek:
Kötelező (1 db)
1. Üzlethelyiségek építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése, amely mellett a projekt
eszközbeszerzést vagy megújuló-energia (biogáz, biomassza, napenergia, geotermikus
energia, hőszivattyú) alkalmazást is tartalmaz
2. Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés (amely mellett a projekt eszközbeszerzést vagy
megújuló-energia (biogáz, biomassza, napenergia, geotermikus energia, hőszivattyú)
alkalmazást is tartalmaz:
- ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá
kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása;
- földgáz, távhővezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, és a hozzá
kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása;
- elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása;
- szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése, felújítása;
- parkoló- és tárolóhelyek kiépítése;
- eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, esőés szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása;
- vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése;
- beépített öntözőrendszer kiépítése, felújítása;
- vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése, felújítása, fejlesztése

3. Eszközbeszerzés
4. Parkolók felújítása, kialakítása üzlethelyiségek előtt, amely mellett a projekt

eszközbeszerzést vagy megújuló-energia (biogáz, biomassza, napenergia, geotermikus
energia, hőszivattyú) alkalmazást is tartalmaz
+ Tájékoztatás és nyilvánosság és Marketingtevékenység
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Engedélyezési dokumentumok, műszaki és kiviteli tervek elkészítése
2. Beruházáshoz kapcsolódó terület-előkészítés
3. Műszaki ellenőri szolgáltatás
4. Nyilvánosság

5%
2%
1%
0,5%

Műszaki elvárások:
Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költségoptimum szint
elérése elvárás;
Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia
alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70 %-osnak kell lennie;
Építési beruházás esetén a beruházásnak eszközbeszerzést vagy megújuló energia
alkalmazást is tartalmaznia kell;
Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, ÉNGY kódos építési
és felmérési napló vezetése kötelező
A projektben a teljes projektméret 5%-át elérő marketingköltségnek kell megjelennie;
Együttműködés lehet, de csak ha az a fejlesztés tárgyára irányul (önkormányzattal, nonprofit szervezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással)
Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs
lehetőség.
Elkülönített könyvelés
-

Mérföldkövek: 1 – 4 db
Indikátorok:
- létrehozott új munkahelyek száma
- környezettudatos technológiák alkalmazása, a kedvezményezett mikrovállalkozások
körében
-

megvalósítás után 8 nap
a HACS-nak nyomdai megjelenítésre alkalmas, fényképes
beszámoló küldése
kivitelezőnek a HACS területén, vagy Nagykáta, Pilis, Monor területén kell lennie
Támogatói Okirat közlését követő 4. hónapig az üzleti terv megvalósítását el kell
kezdeni
ha a fejlesztés új tevékenység végzéséhez kapcsolódik, azt be kell jegyezni
végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: Támogatói Okirat közlésétől számított 24
hónapon belül
záró kifizetési kérelem végső határideje 2020.12.31., egyébként az utolsó mérföldkő
megvalósítása után 30 nap
fenntartás: 5 év

Csatolandó mellékletek:
• Fejlesztési összefoglaló
• Jógi státusz igazolása
• Utolsó mérleg és eredmény-kimutatás
• Üzleti terv
• Engedélyköteles tevékenységnél:
o Tervdokumentáció
o Műszaki leírás
o Eljárás megindítását igazoló dokumentum
• Nem engedélyköteles tevékenységnél:
o Tervdokumentáció
o Műszaki leírás
o Építés hatóság igazolása nem engedélyköteles tevékenységről
• Tulajdoni lap
• Helyszínrajz
• 3 db árajánlat ÉNGY-ben nem szereplő tételek és eszközbeszerzés esetén
• együttműködési megállapodás
• nyilatkozat +1 fő alkalmazásáról (+10 pont) (HH előny +12 pont)*
• könyvvizsgálói igazolás a nem mezőgazdasági bevételek igazolására (amennyiben
elkülönített annak vezetése, vagy nincs, akkor nem releváns)
• HACS igazolás**
• innovativitást alátámasztó dokumentum
• ügyfélnyilatkozat
o (+5 pont): a fejlesztést min. 1 helyi vagy térségi rendezvényen ÉS min. 1 helyi
és térségi kiadványban népszerűsíti
o (+3 pont): a fejlesztést min. 1 helyi vagy térségi rendezvényen VAGY min. 1
helyi és térségi kiadványban népszerűsíti
• ügyfélnyilatkozat projekt által érintett vidéki népesség számáról
• előzetes fotódokumentáció, 30 napnál nem régebbi, minimum 3 db
• Tagság szakmai turisztikai szervezetben (+5 pont)
Első kifizetési kérelemhez csatolni szükséges:
• engedélyek és záradékolt tervdokumentáció

