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2014 – 2020 támogatási időszak
Helyi Fejlesztési Stratégia - 2016. 03. 22-én elfogadott
Rendelkezésre álló fejlesztési forrás: 710 780 599 Ft
Helyi vállalkozások fejlesztésének támogatása: 245 000 000 Ft
 Támogatási keretösszeg: 1 000 000 Ft – 15 000 000 Ft – támogatás intenzitás 60 % - szoc.szöv. 80 %

Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése: 245 000 000 Ft
 Támogatási keretösszeg: 1 000 000 Ft – 15 000 000 Ft – támogatás intenzitás 60 % - 100 %

Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi számára: 117 000 000 Ft
 Támogatási keretösszeg: 500 000 Ft – 8 000 000 Ft – támogatás intenzitás NGo 100 %

Jogosult települések: Apaj, Áporka, Bugyi, Csévharaszt, Dabas (csak külterülettel), Dömsöd, Hernád,
Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Örkény, Pusztavacs, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép,
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel, Vasad,

Helyi Fejlesztési Stratégia - EU2020 stratégia céljaihoz való hozzájárulás

1. A vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi
termékek és szolgáltatások),
2. A vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való
hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása,
3. A vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének
erősítése,

4. A helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és
együttműködési készségeinek erősítése.

Felhívás célja:

1. Helyi Vállalkozások fejlesztése
A célkitűzés a térség gazdasági erősödését szolgálja, az új vállalkozások indításán
és a már működő helyi vállalkozások által nyújtott szolgáltatások színvonalának
emelésén keresztül. A beavatkozás hozzájárul új, értékteremtő gazdasági
tevékenységek létrejöttéhez, az önfoglalkoztatóvá váláshoz, és az innovatív, új
technológiák bevezetésével járó fejlesztések megvalósításához, az életképes
vállalkozások számának emelkedéséhez. A humántőke képzés, a technológiai
fejlesztések bevezetése és a partnerségen alapuló gazdasági fejlesztések
megvalósításán keresztül tudnak megerősödni a helyi vállalkozások a gyorsan
változó piaci versenyben, tovább növelve ezzel a térség gazdasági lehetőségeit.

Önrész biztosítása:

Vállalkozások számára 60 %-os a támogatás intenzitás
Elszámolható költség a teljes projekt költségvetés 60 %-a
Szükséges önerő: 40 %
Példa: 5.000.000 Ft támogatás igénylése esetén (60 %)
 a teljes projekt méret 8. 333. 333 Ft., (100 %)
 az önrész 3. 333. 333.- Ft (40 %)
 + Egyéb költségek (pályázatírás ktg., egyéb előkészítési ktg.)
Önmérsékelt fontos!

Értékelés módja:
Projekt adatlap benyújtása felsohomokhatsag@gmail.com
 Projektötlet támogató nyilatkozat kiállítása: 2018. január 5-én, 2018. február 5-én
Pályázatok beadási határideje:
2018. 02. 15. csütörtök – I. szakasz határ, majd 2018. 07. 31.
Alapjogosultság vizsgálat – ha szükséges hiánypótlás, adategyeztetés, helyszíni szemle
Helyi Bíráló Bizottság pontozás alapján dönt, döntést követően 30 napon belül továbbítja a
döntést az Irányító Hatóságnak
Kincstár – jogosultsági ellenőrzést végez – hiánypótlás, adategyeztetés,
támogató döntés 30 nap, ami egyszer 30 nappal meghosszabbítható
Kifogás benyújtására a döntés kézhezvételétől számítva 10 naptári nap áll rendelkezésre

Felhívás célja:

3. Versenyképes turisztikai kínálat megteremtése
A felhívás a térség turisztikai kínálatának erősödését szolgálja. A HFS helyzet- és
szükségletfelméréséből levezetett, a térség környezeti- és turisztikai adottságainak jobb
kihasználása érdekében indokolt fejlesztések megvalósítása. Célunk a már meglévő turisztikai
termékek és szolgáltatások fejlesztése, új termékek és szolgáltatások kialakítása a turisztikai
kínálat bővítése érdekében. A beavatkozás hozzájárul új, értékteremtő turisztikai
tevékenységek létrejöttéhez, ezáltal a helyi gazdaság fejlesztéséhez, az önfoglalkoztatóvá
váláshoz, innovatív új elemek bevezetéséhez és az életképes turisztikai vállalkozások
számának növekedéséhez, mindezt a helyi adottságok kiaknázásán keresztül. A humántőke
képzés, a technológiai fejlesztések bevezetése és a partnerségen alapuló gazdasági
fejlesztések megvalósításán keresztül tudnak megerősödni a helyi turisztikai szolgáltatások
nyújtásával foglalkozó vállalkozások a gyorsan változó piaci versenyben, tovább növelve
ezzel a térség gazdasági lehetőségeit.

Mellékletek:

- kötelező melléklet a projekt ötlet támogató nyilatkozat – nem hiánypótolható
Pályázathoz csatolandó mellékletek – Általános Útmutató a Felhíváshoz alapján:
- tulajdoni lap (nem hiteles)

- műszaki rajzok, műszaki leírások,
- építési beruházás esetén a kezdő állapotot rögzítő 3 db fénykép (dátumos)
- árajánlatos tétel esetén 3 db egymástól független árajánlat

- együttműködési megállapodás – amennyiben az ügyfél vállal együttműködést
- képzés esetén önállóan összeállított képzési terv, rendezvény esetén önállóan összeállított
rendezvény terv

Formanyomtatványok, segédletek - Árajánlat formai követelmény
• Az árajánlat kérő nevét, címét, és az árajánlattevő nevét címét, valamint adószámát vagy adóazonosító
jelét
• A kiadási tétel műszaki adatait
• A kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét
• A kiadási tétel nettó összegét, az áfa összegét, a kiadási tétel bruttó összegét
• A kiadási tétel pénznemét
• Az ajánlattévő aláírását
• Az árajánlat kiállításának dátumát
• Az árajánlat érvényességének idejét
• Elektronikus formában megküldött árajánlat is elfogadható
• Az építési beruházásoknál az árajánlat tételeit az Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) felépítettségének
megfelelő bontásban kell szerepeltetni
• Az árajánlatadó rendelkezzen az árajánlathoz kapcsolódó tevékenységgel a NAV tevékenységi listában

Nem támogatható a pályázat:

272/2014. (XI. 5. ) Korm. Rendelet
-Ha a támogatást igénylő támogatási kérelmében valótlan adatot közölt vagy
valótlan tartalmú nyilatkozatot tett - a nyilvánvaló hiba kivételével -, a támogatási
kérelem nem támogatható.
- Ha az adott támogatási kérelem megfelelt a támogathatósághoz szükséges
minimális követelményeknek, de forráshiány miatt nem támogatható, vagy az adott
területi egységen belül a felhívás alapján csak a legmagasabb pontszámot elérő
projekt támogatható, az irányító hatóság tartaléklistát képezhet.
-Felhívás módosítása várható – önjáró munkagépek nem támogathatók, VP egyéb
pályázati forrásaitól való lehatárolás (Felhívás

Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon
támogatást igénylő részére:
a) Amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival nincs összhangban;
b) Amely projekt jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató
Okirattal/Támogatási Szerződéssel
rendelkezik.
c) Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás
alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a
támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és
annak kötelező fenntartási időszaka még
nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban
fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére
irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását
és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon
szükséges bemutatni.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Elérhetőségeink:
www.leaderkontakt.hu
Rácz Judit: racz.judit@leaderkontakt.hu
Szabó Ágota: felsohomokhatsag@gmail.com

Bogdán Szlávna: videkfejlesztesdabas@gmail.com

