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HACS felhívás rögzítő felület modellje
KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET
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HACS neve
HACS regisztrációs száma
HACS kódszáma
Ügyfélszolgálat telefonszáma
Ügyfélszolgálat nyitvatartása
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A helyi felhívás címe
Helyi felhívás kódja
HFS‐ben megfogalmazott cél
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Helyi felhívás által megcélzott szervezetek rövid,
közérthető megnevezése

a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő háztáji kertészetek, állattartók működési feltételeinek a
támogatása

10.

Felhívás célja

a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén meglévő élőmunkaigényes, kiegészítő jövedelmet biztosító kertészeti termelési volumen, a termelő tevékenység
vonzerejének a fenntartása érdekében
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Partnerségi Megállapodás megfelelő célja
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Tervezett keretösszeg (Ft)

13.
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Támogatás minimum összege
Támogatás maximum összege
Előleg maximális mértéke (%)
Előleg maximális mértéke (Ft)
Támogatott kérelmek várható száma (db)

HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 8‐15 PÉNTEK 8‐13
Háztáji kertészetek, állattartók támogatása

Meglévő gazdasági szereplők erősítése, termelési volumen növelése, hozzáadott‐érték növelése, Területi kiegyenlítés

a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet, ezen belül a vidéken élők számára a vidéki települések
élhetőbbé, vonzóvá tételét
Összesen: 206 000 000 Ft,
1 célterület: 146 000 000
Ft 2 célterület: 60 000 000
Ft
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Összesen: 412‐1030 db
1. célterület: 292‐730 db
2. célterület: 120‐300 db
Db
18.

1.1. A felhívás indokoltsága és célja

: A térségben számos őstermelő foglalkozik állattartással, kertészettel, jellemzően másodállásban. Ezen tevékenységek alkalmasak a saját jövedelem kiegészítésére‐ mely
jövedelmek tipikusan a legalacsonyabbak országos összevetésben. A kertészeti, állattartó tevékenység tipikusan élőmunka‐igényes, a gazda mellett alkalmi
munkavállalókra is igényt tart, mely a helyi (munkanélküli, alacsonyan kvalifikált) lakosság számára is jövedelemszerzési lehetőséget biztosít.
Ezen munkaalapú tevékenység támogatása hozzájárul az egyéni jövedelemtermelő képesség növeléséhez, a térség kertészeti/mezőgazdasági specifikációjához, lehetővé
teszi, hogy olyan árutömeg kerüljön előállításra, amely az értékesítést lehetővé teszi. A megélhetés biztosításával hozzájárul, hogy a térség lakossága megmaradjon.
Maguk a termelők fenntartási kötelezettséget vállalnak, így öt évre biztosított, hogy a termelő tevékenységük megmarad. A megtermelt jövedelmüket helyben költik el,
így a helyi vállalkozások is jövedelemhez tudnak jutni . A helyi vállalkozások megmaradásával nem jelentkeznek újabb és újabb hiányszolgáltatások, és így nem fognak a
nagyobb településekre átjárni a helyi lakosok, erősebben kötődnek lakóhelyükhöz. A belterületi ingatlanok kertészeti beművelésével, a helyi jövedelemszint növekedésével
hosszú távon csökken az önkormányzat hatósági feladata (műveletlen porták parlagfű‐mentesítése, szociális célú tüzelő, lakhatási támogatás, közmunka‐program
koordinálás), növekedik a bevétele (600e Ft feletti árbevétel elérése esetén helyi iparűzési adó fizetése).
A 2013‐as pályázat meghirdetése alapján a kertészeti és állattartó őstermelőknek nagyon tetszik ez a támogatási forma, sokak számára impulzus volt a gazdálkodási
tevékenység fenntartásához. Olyan réteg tudott így támogatáshoz jutni, akik minden más támogatási rendszerből ki vannak szorulva, holott értékes és értékteremtő
tevékenységet folytatnak! Az intézkedés javította a családok jövedelemtermelő képességét, sokan olyanok vették igénybe a támogatást, akik főállás mellett jövedelem
kiegészítési céllal foglalkoznak kertészeti termeléssel. A fejlesztési program plusz hozadéka, hogy a források jelentős részét helyi vállalkozásoknál használták fel, így
közvetett módon is hozzájárult a gazdaságfejlesztési célokhoz.
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3.1. A projekt keretében megvalósítandó
tevékenységek

3.1. Önállóan támogatható tevékenységek
20.

Tevékenység rövid megnevezése
(max. 100 karakter)

Tevékenység leírása

Támogathatóság módja

Állami
támogatással
érintett

Támogatás jogcíme
(ha állami támogatás)

Támogatási kategória
(ha állami támogatás)

A 2014–2020
programozási időszakra
rendelt források
felhasználására
vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben
vett állami támogatási
szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 17/B. §
12. pont b) alpontja
alapján a
közösségvezérelt helyi
fejlesztés (LEADER)
stratégia megvalósításá‐
nak támogatása.

csekély összegű
támogatás

Támogatás jogcíme

Támogatási kategória

A 2014–2020
programozási időszakra
rendelt források
felhasználására
vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben
vett állami támogatási
szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 17/B. §
12. pont b) alpontja
alapján a
közösségvezérelt helyi
fejlesztés (LEADER)
stratégia megvalósításá‐
nak támogatása.

csekély összegű
támogatás

eszközbeszerzés

Mezőgazdasági termelők gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos eszközbeszerzése
támogatható, tipikusan:
‐ kertészeti kisgépek (rotációs kapa, szivattyú, permetező stb.)
‐ kertészeti fóliasátorral kapcsolatos eszközbeszerzések, melyek legkésőbb a kifizetési
kérelem benyújtásáig beépítésre kerülnek (vasváz, járható fólia fedésre szolgáló fólia,
fátyolfólia). Amennyiben a projekt összköltségének minimum 75%‐a új fólia létesítését
célozza, NEM szükséges meglévő (pályázat benyújtását megelőző) kertészeti árbevétel
igazolása.
‐ Gyümölcstelepítéshez kapcsolódó szaporítóanyag beszerzés (facsemete). Amennyiben a
projekt összköltségének minimum 75%‐a új gyümölcsös létesítését célozza, NEM
szükséges meglévő (pályázat benyújtását megelőző) kertészeti árbevétel igazolása.
‐ állattartáshoz vagy takarmány előállításhoz kapcsolódó eszközök (pl. itatók, etetők,
darálók, kaptár, nyúlketrec, erőgépek takarmányozás célját szolgáló adapterei)
‐ logisztikai feladatokat ellátó eszközök beszerzése (pl. utánfutó, kézi raklapemelő stb.)
‐ karbantartó eszközök (magasnyomású mosó, kompresszor, aggregátor, hegesztő stb.)
‐ maximum 25LE (14,5 kW) teljesítményű új erőgép, traktor

kötelező

igen

Tevékenység leírása

Támogathatóság módja

Állami
támogatással
érintett

3.1 Önállóan NEM támogatható tevékenységek
21.

Tevékenység rövid megnevezése
Informatikai beszerzés

informatikai eszközök (tipikusan laptop, asztali számítógép, tablet, asztali nyomtató,
hálózati nyomtató, operációs rendszer stb.) beszerzése csak korlátozott mértékben
támogatható (maximum a beruházás elszámolható összköltségének 20%‐áig, maximum
100 000 Ft erejéig elszámolhatóak).

választható

igen
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3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.1. ‐ 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken
túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi
tevékenységekre:
‐ gépjármű beszerzése
‐ Mobiltelefon és okostelefon beszerzése
‐ élőállat‐ és /vagy tenyészállat beszerzése
‐ ingatlan vásárlás
‐ kizárólag éven túli használatú eszközök beszerzése támogatható, így különösen nem‐
merevfalú csöpögtetőcső, talajtakaró fólia, sorköztakaró fólia beszerzése NEM
támogatható!

+
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3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos
elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A) a projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
1. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban:
272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.
2. Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag kertészeti vagy állattartó tevékenységhez kapcsolódó projektekhez nyújtható: a pályázat benyújtása előtti kertészeti/ állattartásból származó árbevétel igazolása szükséges (amennyiben a
költségek minimum 75%‐a új gyümölcsös vagy kertészeti fóliák létesítésére irányul, akkor a kertészeti/állattartásból származó árbevétel igazolása nem szükséges)

B) az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:
1. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak a fenntartási kötelezettség időtartama alatt, az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas,
rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

C) a projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:
1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott eszközt, gépet a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Kertészek Földje
Akciócsoport Egyesület által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető.
3. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a
támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három a felhívás 2. számú melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól származó, azonos
műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó, magyar nyelvű árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal
rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni.
5. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép más forgalmazótól nem szerezhető be.
6. A beszerezni kívánt gépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

25.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi
szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
• Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket
megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem‐megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

26.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
A pályázat csak akkor támogatható, ha a felújításba/korszerűsítésben érintett/ létrehozandó kertészeti fólia/ üvegház nem éri el az 1000 m2 alapterületet,
Új gyümölcsös létesítése csak akkor támogatható, ha maximum 5000 m2 gyümölcsöst hoznak létre.
Főállású őstermelő NEM jogosult pályázatot benyújtani.
Nyertes pályázat esetén a pályázó köteles mezőgazdasági tevékenységét a fenntartási időszakban fenntartani (mezőgazdasági főtevékenységet folytató (TEÁOR’18 szerinti 01.11‐03.22 közé eső főtevékenység) egyéni vállalkozó őstermelővé
válása, vagy őstermelő D37mezőgazdasági főtevékenységet folytató (TEÁOR’18 szerinti 01.11‐03.22 közé eső főtevékenység) egyéni vállalkozóvá válása esetén a kötelezettség megtartottnak minősül).
A pályázó az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles a megvásárolt eszközökről elektronikus levél formájában fényképet küldeni a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületnek (minimum 600x800 pixel), és megküldeni az alábbi adatait,
amely egyesület a honlapján megjelenít(het)i azt:
• pályázó megnevezése
• fejlesztéssel érintett település megnevezése
• támogatott tevékenység bemutatása (maximum 500 karakter)
Nyertes pályázat esetén a pályázó köteles vállalkozói tevékenységét a fenntartási időszakban fenntartani. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás szüneteltetése elfogadott.

27.
28.
29.

Mérföldkövek minimális száma
Mérföldkövek maximális száma
Egyszeri elszámolásra van lehetőség?

30.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos
egyéb elvárások

31.
32.

3.5.2: A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló
idő:
A záró kifizetés igénylés benyújtásának határideje:

33.

3.6.1. A projekt területi korlátozása

1
1
igen

Db
Db

Jelen felhívás esetén nem releváns
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Hónap

2022‐12‐31
Település

1. célterületre azon jogosulti kör nyújthat be pályázatot, akiknek állandó
lakhelye/székhelye a komplex programmal fejlesztendő mezőkovácsházi járás területén
van (Almáskamarás, Battonya, Dombiratos, Dombegyház, Kaszaper, Kevermes,
Kisdombegyház, Kunágota, Magyardombegyház, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás,
Pusztaottlaka, Végegyháza).

2. célterületre jogosulti kör nyújthat be pályázatot, akiknek állandó lakhelye/székhelye
NEM komplex programmal fejlesztendő járás területén van (kedvezményezett Orosházi
járás: Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza,
külterületi részén, Pusztaföldvár, Tótkomlós – nem besorolt Békéscsabai járás:
Szabadkígyós Újkígyós).

Lenyíló menü
34.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó
feltételek

Jelen felhívás esetén nem releváns

3.7.1. Indikátorok
35.

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Célérték

Forrása

létrehozott munkahelyek

0

fő

alkalmi/önkéntes munkavállalói napok száma (záró
kifizetés benyújtásáig)

36.

4.1. Támogatást igénylők köre
Kérelmező típusa
GFO 231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni
vállalkozás
GFO 232 Egyéb engedéllyel rendelkező egyéni
vállalkozás
GFO 233 Adószámmal rendelkező magánszemély
GFO 321 Helyi önkormányzati költségvetési szervezet

37.

8

Profitorientált szervezet esetén alkalmi munkavállalói napok
0 száma, nonprofit szervezet esetén önkéntes munkanapok
száma

Intenzítás hátrányos
településen %

automatikus
számolás:
alkalmi/önkénte
s munkavállalói
napok száma/évi
220munkanap/3
év

záró kifizetési
5280 kérelem

Intenzítás nem hátrányos településen %
60

60

60

60
60

60
60

60

Támogatást igénylőkre vonatkozó további feltételek
Pályázni jogosult azon NEM főállású mezőgazdasági termelő (őstermelő magánszemély; egyéni vállalkozó, akinek árbevételének több, mint 50%‐a mezőgazdasági
tevékenységből származik; mezőgazdasági termelést folytató települési önkormányzat), aki a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén a pályázat megjelenését
megelőzően állandó lakhellyel/székhellyel rendelkezett, és hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a pályázati felhívás megjelenését megelőzően kertészeti/ állattartó
tevékenységet folytatott, és arról bevétele származott (elfogadható tipikusan 2016 vagy 2017 évi teljesítésű felvásárlójegy, nyugta, számla, jégverés vagy egyéb vis maior
esemény miatti biztosítási káresemény jegyzőkönyv). Elfogadható igazolásként, aki 2016/2017 évi, kertészeti hasznosítást alátámasztó területalapú támogatási
kérelemmel vagy állatjóléti támogatási kérelemmel igazolja a kertészeti /állattartó tevékenységet.

38.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre.
Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére
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) Aki jelen felhívásra benyújtott helyi támogatási kérelemmel rendelkezik.
c) Amely fejlesztés jelen felhívás keretéből vagy más forrásból megítélt támogatásra vonatkozó Támogató Okirattal/Támogatási Szerződéssel rendelkezik.
d) 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.

39.
40.
41.
42.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Benyújtás kezdete
2017‐10‐01
Benyújtás vége
2019‐02‐15
Elbírálás módja
szakaszos
Értékelési szakaszok határnapjai
2018‐01‐15
2018‐02‐15
2018‐08‐15
2019‐02‐15
4.4.2. Kiválasztási kritériumok

+

43.

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
a) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c)
pontja szerint.

+
b) a támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen kíván fejleszteni

44.

2. Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok

a) őstermelő, egyéni vállalkozó esetén igazolás, hogy a pályázó nem minősül főállásúnak

+

b) kertészeti/ állattartó tevékenység hitelt érdemlően igazolása (elfogadható tipikusan 2016 és/vagy 2017 évi teljesítésű felvásárlójegy, nyugta, számla, jégverés vagy
A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek.
Tartalmi értékelési szempontok
45.
Szempont megnevezése

Szempont alábontása

Adható pontszám

Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum

A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt,
vagy vállalja, hogy legkésőbb a projekt pénzügyi
zárásáig csatlakozik minőségrendszerhez. Az erről szóló
igazolást a záró kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell
benyújtani.

+
igen

5

nem

0

Igazoló dokumentum vagy ügyfél nyilatkozata

hatás: vállalt alkalmi munkanapok száma a záró kifizetés benyújtásának időpontjáig

Utolsó kifizetési kérelemben igazolt alkalmi munkanapok száma a projekt
időszak alatt. Pontozás alapja az indikátortáblában megadott érték (40‐nél
több alkalmi munkavállalói nap vállalása esetén is maximum 40 pont
kapható!).
0‐40
(1 munkanap=1 pont)

Igazolási módja: egyszerűsített munkaszerződés másolat vagy foglalkoztatási
bejelentő lap vagy amennyiben munkaközvetítővel köt szerződést, a szerződés
és a számla másolata, amelyekből kiderül a munkaórák vagy munkanapok
száma (8 munkaóra = 1 munkanap átváltás elfogadható)

Árbevétel alapú üzemméret: előnyben részesül, akinek
pályázat benyújtását megelőző évi mezőgazdasági
árbevétele nem éri el a 10m Ft‐ot
Pályázó pályázat beadását
megelőző lezárt üzleti
évének mezőgazdasági
árbevétele nem éri el a
10m Ft‐ot

10

Utolsó lezárt üzleti év bevallása alapján

+

Pályázó pályázat beadását
megelőző lezárt üzleti
évének mezőgazdasági
árbevétele eléri a 10m Ft‐
ot

0

Utolsó lezárt üzleti év bevallása alapján

A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása vagy kötelezettségvállalás benyújtása az átállás alatti státusz elérésére, ennek igazolása legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásáig.

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft.
igazolása, vagy nyilatkozat a kötelezettségvállalás tekintetében

igen

5

nem

0

Kisebb, vagy egyenlő 1000
főnél

10

KSH 2014. január 1‐én érvényes adatai alapján

1000 fő feletti

0

KSH 2014. január 1‐én érvényes adatai alapján

igen

30

Csatolt dokumentum alapján

nem

0

Csatolt dokumentum alapján

Fejlesztéssel érintett település 2014.01.01.‐ei lakossága
(A weboldal elérhetősége:
http://www.ksh.hu/apps/hntr.main?p_lang=HU)

Lokális beruházási multiplikátor‐hatás:Legalább egy
költségtétel vonatkozásában a helyi akciócsoport
területén székhellyel/telephellyel rendelkező
vállalkozóktól van nyertes ajánlata

46.

Minimális összpontszám

47.

5.3. A támogatás mértéke, összege

50

1. célterület
Támogatási intenzitás: a beruházás elszámolható költségeinek a 60%‐a (de maximum 500 000 Ft)
Projektméret: Egy projektben igényelt támogatás minimum 200 000 Ft, maximum 500 000 Ft
Támogatás módja: hagyományos
2. célterület
Támogatási intenzitás: a beruházás elszámolható költségeinek a 60%‐a (de maximum 500 000 Ft)
Projektméret: Egy projektben igényelt támogatás minimum 200 000 Ft, maximum 500 000 Ft
Támogatás módja: hagyományos

5.5. Az elszámolható költségek köre
48.
Költségkategória

Költségtípus

HACS által megadott költségelem

Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Mezőgazdasági termelők gazdálkodási tevékenységgel
kapcsolatos eszközbeszerzése támogatható, tipikusan:
‐ kertészeti kisgépek (rotációs kapa, szivattyú, permetező stb.)
‐ kertészeti fóliasátorral kapcsolatos eszközbeszerzések,
melyek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig beépítésre
kerülnek (vasváz, járható fólia fedésre szolgáló fólia,
fátyolfólia). Amennyiben a projekt összköltségének minimum
75%‐a új fólia létesítését célozza, NEM szükséges meglévő
(pályázat benyújtását megelőző) kertészeti árbevétel
igazolása.
‐ Gyümölcstelepítéshez kapcsolódó szaporítóanyag beszerzés
eszközbeszerzés költségei (facsemete). Amennyiben a projekt összköltségének minimum
75%‐a új gyümölcsös létesítését célozza, NEM szükséges
meglévő (pályázat benyújtását megelőző) kertészeti árbevétel
igazolása.
‐ állattartáshoz vagy takarmány előállításhoz kapcsolódó
eszközök (pl. itatók, etetők, darálók, kaptár, nyúlketrec,
erőgépek takarmányozás célját szolgáló adapterei)
‐ logisztikai feladatokat ellátó eszközök beszerzése (pl.
utánfutó, kézi raklapemelő stb.)
‐ karbantartó eszközök (magasnyomású mosó, kompresszor,
aggregátor, hegesztő stb.)
‐ maximum 25LE (14,5 kW) teljesítményű új erőgép

+
Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Eszközbeszerzés költségei
(informatika)

informatikai eszközök (tipikusan laptop, asztali számítógép,
tablet, asztali nyomtató, hálózati nyomtató, operációs
rendszer stb.) beszerzése csak korlátozott mértékben
támogatható (maximum a beruházás elszámolható
összköltségének 20%‐áig, maximum 100 000 Ft erejéig
elszámolhatóak

Költségtípus‐elem

Saját teljesítés engedélyezett?

Eszközbeszerzés költségei

nem

Eszközbeszerzés költségei
(informatika)

nem

Korlát megnevezése

Összes elszámolható
kiadás %‐a

Költségtípus‐elem

informatika

20%

Tevékenységek ‐ költségek összrendelése
49.

Tevékenység
Eszközbeszerzés

+
+

informatikai eszközök beszerzése

Százalékos elszámolható kiadás felső korlátok
50.

+

Eszközbeszerzés költségei (informatika)

51.

Egyösszegű támogatási összeg felső korlátok
Korlát megnevezése

informatika

Megítélhető támogatási
összeg maximuma

Költségtípus‐elem

100,000 Ft
Eszközbeszerzés költségei (informatika)

52. 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
53. Projekt költségei elszámolhatóságának vége
54. Egyszeri elszámolás lehetséges?
55. 5.8. Nem elszámolható költségek köre
56. 5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

+

+
+

A helyi támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségeket a projekt részeként ‐ az előkészítés során felmerült költségektől eltekintve ‐ nem lehet elszámolni.
A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól
számított 25. hónap utolsó napja.
igen
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18‐i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014‐2020 programozási időszakra
rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű
támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az
így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével ‐ az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon ‐ nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.

57. 6.1.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során
csatolandó mellékletek listája
HBB által kiállított támogató nyilatkozat.
A támogatást igénylő által, relevánsnak tartott és a 4.4.2 Tartalmi értékeléseket alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok.
( Minőségirányítási rendszerben részvételt igazoló dokumentum/csatlakozásra vonatkozó nyilatkozat,
pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év SZJA bevallása/számviteli beszámoló, ökológiai gazdálkodásra vonatkozó dokumentum
A megvásárolni kívánt eszközökre / gépekre vonatkozólag 3 db árajánlatot)
Mezőgazdasági termelést egyéni vállalkozóként végző pályázó esetén könyvelő nyilatkozata, hogy a pályáz árbevételének több, mint 50%‐a mezőgazdasági
tevékenységből származik

58. 6.1.2. A támogatási kérelem elkészítése során
csatolandó mellékletek listája:
HBB által kiállított támogató nyilatkozat.
A támogatást igénylő által, relevánsnak tartott és a 4.4.2 Tartalmi értékeléseket alátámasztó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok.
( Minőségirányítási rendszerben részvételt igazoló dokumentum/csatlakozásra vonatkozó nyilatkozat,
pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év SZJA bevallása/számviteli beszámoló, ökológiai gazdálkodásra vonatkozó dokumentum
A megvásárolni kívánt eszközökre / gépekre vonatkozólag 3 db árajánlatot)
Mezőgazdasági termelést egyéni vállalkozóként végző pályázó esetén könyvelő nyilatkozata, hogy a pályáz árbevételének több, mint 50%‐a mezőgazdasági
tevékenységből származik

60. 6.2. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

Irányító Hatóság által megadott mellékletek.

61. 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Utolsó kifizetési kérelemhez szükséges dokumentum: egyszerűsített foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentum / minőségbiztosítási rendszer bevezetésének
igazolása

62.
63.
64.
65.

Benyújtó felület kialakításához szükséges információk
Konzorcium támogatható?
Mezőgazdasági árbevétel számítás szükséges?
Rendezvény támogatható?
Építés támogatható?

nem
igen
nem
Lenyíló menü

