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Kérdés

Válasz

Mit kell tartalmaznia
az árajánlatnak?

Az árajánlatok kötelező formai elemeit a pályázati felhívások
tartalmazzák. Támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult,
amelyet pályázati felhívás megjelenését követően állítottak ki, és
tartalmazza:
• az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és
adószámát vagy adóazonosító jelét,
• a kiadási tétel műszaki adatait,
• a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
• a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó
összegét,
• a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
• az ajánlattevő aláírását, valamint
• az árajánlat kiállításának dátumát
A pályázati ügyintézés megkönnyítése érdekében elkészítünk egy
árajánlat mintát, amelyet használva csökkenthető az árajánlat formai
hiba miatti elutasítása

2.
célterület
pályázatai

Orosháza
esetén
belterületen
lakhellyel/székhellyel
rendelkező pályázó
külterületen
megvalósítandó
pályázata
támogatható?

1,7 célterület

Mit értünk NEM
főállású
mezőgazdasági
őstermelőn

1,7 célterület

Főállású
vállalkozó
pályázni?

egyéni
tud

NEM
A pályázókra vonatkozó kikötés 7. pályázat esetén:
Pályázni jogosult azon (…), aki a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület területén belül az orosházi járásban vagy Szabadkígyóson
vagy Újkígyóson a pályázat megjelenését megelőzően állandó
lakhellyel/székhellyel rendelkezett, és (…).
Mivel Orosháza belterület nem tartozik az Akciócsoport területéhez,
ezért csak Orosháza külterületére bejelentkezettek tudnak pályázni.
Fontos a pályázati felhívás 3.6.1 pontja is (Projekt területi
korlátozása), miszerint a projekt (a beruházás helyszínének) is
Orosháza külterületén kell lennie.
Jelen pályázat esetén azt tekintjük főállású őstermelőnek, aki maga
után, legalább a minimálbér alapján megfizeti a szociális hozzájárulási
adót, és az egészségügyi hozzájárulást.
Nem főállású tehát az az őstermelő, aki NEM vall be és/vagy fizet
maga után havonta legalább a minimálbér után szociális hozzájárulási
adót és egészségügyi hozzájárulást (tehát tipikusan munkahely
vagy nyugdíj melletti őstermelők tudnak pályázatot beadni).
A pályázati felhívás 3.4.1.3. pontja alapján:
Főállású őstermelő NEM jogosult pályázatot benyújtani.
A felhívás 4.1. pontja szerint ugyanakkor „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),ez alapján főállású egyéni vállalkozó NEM
tud pályázatot benyújtani.
A pályázati felhívás ezen előírását módosítani tervezzük, hogy
főállású mezőgazdasági egyéni vállalkozók is tudjanak pályázatot
benyújtani.

1,7 célterület

Mezőgazdasági
szolgáltató
tud
pályázni?

Igen, a Vidékfejlesztési Program alapján a mezőgazdasági árbevétel
között tartják számon a mezőgazdasági szolgáltatások értékét, így
megfelel a pályázat kiírási 4.1. pontjának (egyéni vállalkozó, akinek
árbevételének több, mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik).
Ugyanakkor azon feltételnek is meg kell tudnia felelni, hogy „a
pályázati felhívás megjelenését megelőzően kertészeti/ állattartó
tevékenységet folytatott, és arról bevétele származott”.
Ha ezen feltételnek nem tud megfelelni, akkor új kertészetet tud
létesíteni, vagy gyümölcsöst tud telepíteni vagy állattartó
tevékenységet indítani.
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Mi a helyi vállalkozó
árajánlatok
elbírálása esetén?

ÁLTALÁNOS,
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Minden
árajánlatadónak
helyinek kell lenni,
vagy elég, ha a
nyertes az?

1,7 célterület

Milyen
fenntartási
kötelezettsége van a
pályázónak?

A pályázati felhívás alapján a pontozási szempontok között Lokális
beruházási multiplikátor-hatás szempont esetén akkor adható meg a
30 pont, ha
„a helyi akciócsoport
területén székhellyel/telephellyel
rendelkező vállalkozóktól van
nyertes ajánlata”
Tehát a 28 település (Orosházi járás (kivéve Orosháza belterület!),
mezőkovácsházi járás, Újkígyós, Szabadkígyós) egyikén kell az
árajánlat-adónak székhellyel-telephellyel rendelkezni!
A pályázati felhívás alapján a pontozási szempontok között Lokális
beruházási multiplikátor-hatás szempont esetén akkor adható meg a
30 pont, ha
„a helyi akciócsoport
területén székhellyel/telephellyel
rendelkező vállalkozóktól van
nyertes ajánlata”
Tehát elég a nyertes árajánlatadónak megfelelni a kitételnek!
A pályázati felhívás 3.4.1.3 alapján:
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
D37mezogazdasági főtevékenységet folytató (TEÁOR'18 szerinti
01.11-03.22 közé eső főtevékenység) egyéni vállalkozóvá válása
esetén a kötelezettség megtartottnak minősül
Nyertes pályázat esetén a pályázó köteles vállalkozói tevékenységét a
fenntartási idoszakban fenntartani. Egyéni vállalkozó esetén a
vállalkozás szüneteltetése elfogadott.
A felhívás 3.8 pontja alapján: A támogatást igénylő a projekt
megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak
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Fénymásolóra lehet
pályázni?

A fénymásoló is informatikai eszközök közé sorolódnak.
Az informatikai fejlesztések minden pályázat esetén korlátok közé
vannak szorítva.
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Milyen
értékben
lehet
informatikát
vásárolni,
hogyan
kell ezt kiszámolni?

Amennyiben a beruházás elszámolható összköltségének 20%-áig,
maximum 100 000 Ft erejéig elszámolható az informatikai
eszközbeszerzés.
Ha 333 000 Ft az összberuházás egy civil szervezetnél, akkor ennek
20%-a 66 600 Ft. Mivel ez kisebb, mint a 100 000 Ft, ezért ez a
korlátozás lesz a mérvadó. Tehát a 333 000 Ft-on belül 66 600 Ft-os
eszközt tud vásárolni a civil szervezet.
Ha azonban egy 150 000 Ft-os informatikai beruházást mindenképpen
megvalósít, és még 180 000 Ft-ért venne egyéb eszközöket, akkor a
kapott támogatása:
66 600 * 0,9 + 180 00 * 0, 9 = 59 940 + 162 000 = 221 940.
Tehát hiába 330 000 Ft az összköltség, a túlzott informatikai
beszerzés miatt a kapott támogatás nem 90%-os lesz, hanem csak
221 940 Ft!

ÁLTALÁNOS,
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Lehet-e
több
célterületre
pályázni?
Nem
mezőgazdasági
egyéni
vállalkozó,
aki folytat őstermelői
tevékenységet
is,
pályázhat
mindkét
célterületre
Megkezdhető-e
a
beruházás a döntés
előtt?

A pályázati felhívások nem tiltják, hogy egy pályázó több felhívásra is
benyújtson pályázatot.

1-3/7-9
célterület?
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1-7.célterület

Biztos
nyer
a
pályázat?
Műszaki és szakmai
elvárások
fejezet
C)4-es
pontjában
leírtak alapján az
lenne a kérdésem,
hogy;
Az
árajánlathoz
szakmai indoklást ki
hivatott adni? A
pályázónak
az
indoklással
kapcsolatban
van
dolga?

Amennyiben egy pályázó a pályázati felhívásban szereplő
feltételeknek megfelel, több felhívásra is tud pályázatot benyújtani

A felhívás 5.1 pontja alapján
„A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése
nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent
előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt
támogatás elnyerését
Tehát a pályázat saját felelősségre megkezdhető!
NEM, a pályázatok kiválasztásai rendjét a felhívás 4.4. pontja
tartalmazza!
A pályázat benyújtásakor, az elektronikus felületen minden esetben ki
kell tölteni „Az árajánlat elfogadásának indoklása” mezőt, ahol a 3
árajánlat közül a nyertes kiválasztását kell megindokolni a
pályázónak.

1-7.célterület

2.kérdéskör: 3.8.
Fenntartási időszak
"A
támogatást
igénylő a projekt
megvalósítás
befejezésétől
számított 3 évig a
támogatás
visszafizetésének
terhe mellett vállalja,
..."
- Projekt befejezése
honnan
számítandó?

Az Általános Útmutató 8.6.2. pont alapján „A projekt fizikailag
befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi
tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a helyi
felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai
befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai
teljesítésének a napja minősül, a következők szerint”.
Ugyanakkor a 272/2014 (XI.5) 3.§ (1) alapján projektmegvalósítás
befejezése: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor
tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is
befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott
tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését
az irányító hatóság – EMVA forrás esetén a kifizető ügynökség –
jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

1-7.célterület

- Mely esetekben
kell visszafizetni a
támogatást?

Egzakt felsorolást nem tudunk adni, mérvadónak tekinthető a
jogkövetkezmények melléklet, illetve a 272/2014 (XI.5) Korm.rendelet
szabálytalansággal foglalkozó fejezetei

1-7.célterület

- Ha a fenntartási
időszak
alatt
a
támogatást elnyerő
személy valamilyen
oknál fogva elveszíti
fő
állását
a
támogatást
vissza
kell fizetnie?
3.kérdés.:
4.4.2.
Kiválasztási
kritériumok
fejezethez az lenne
a kérdésem, hogy;
A
támogatás
elnyeréséhez előre
kellene
tudnom
igazolni minimum 20
napot hogy valakit
foglalkoztattam?
Vagyis hogyha a
pályázat benyújtása
előtt
még
nem
foglalkoztattam
munkavállalót akkor
ki leszek zárva a
pályázati
lehetőségből?

Főállású őstermelő nem tud pályázatot benyújtani.
Ha nem főállású őstermelő munkahelye megszűnik, akkor vagy másik
munkahelyet keres, vagy főállású őstermelővé válik, mindkettő
megengedett. Ugyanakkor az őstermelői tevékenység megszűntetése
a fenntartási kötelezettség megszegésének minősül!

1.célterület

1-7.célterület

4.kérdés: Nyugdíjas őstermelő
is pályázhat?

A pályázat benyújtásához nem kell igazolni minimum 20 alkalmi
munkavállalói napot, ez a pontozási szempont a jövőre néző vállalás,
a vállalt munkanapokat a projekt megkezdése és befejezése között
kell tudni igazolni! Pályázhat az is, aki még nem foglalkoztatott egy
alkalmi munkavállalót sem.

Igen

1-7.célterület

A
pályázathoz
szükség
lesz
igazolni, hogy valaki
az
ingatlanja
tulajdonosa
vagy
szívességi
földhasználóként
gazdálkodó
személy?

A pályázati felhívás 3.6.2 pontja szerint „Támogatás abban az esetben
folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni
viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak
megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett
tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő
biztosítja és
igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg”. A felhívás
jelenleg tehát előírja a rendezett tulajdonviszonyokat, és annak
igazolását. Ugyanakkor a felhívás ezen pontját kiegészíteni kívánjuk,
hogy jelen pályázat esetén nem releváns (az előzetes felhívásokban
is így szerepelt)

1-7.célterület

A Kertészek Földje
Akciócsoport miben
tud
segítséget
nyújtani a leendő
pályázóknak?
A fólia ( 1000 m2) az
új és az esetleg
meglévővel
együtt
értendő ? Vagy csak
az
újonnan
értendőre érvényes

Egyesületünk elsősorban tájékoztató és szakmai fórumok
szervezésével tudja segíteni pályázóit. Pályázatírási, tanácsadási
tevékenységet nem folytathat.

1-7. célterület

1-7. célterület

Gyümölcsösnél
is
kérdés az (5000 m2)
régi új együtt

1-7. célterület

Állatlétszámra
korlát?

1-7. célterület

A
40
alkalmi
munkavállalási
nap
két éven belül kell
teljesüljön akkor is,
ha 1/2 év alatt
megvalósult
a
vásárlás?

nincs

A felhívás 3.4.1.3 pontja alapján „A pályázat csak akkor támogatható,
ha a felújításba/korszerűsítésben érintett/ létrehozandó kertészeti
fólia/ üvegház nem éri el az 1000 m2 alapterületet”.
A kikötés célja az, hogy elkülönítsük a VP2-4131-16 kódszámú
„Kertészet korszerűsítése- üvegház” pályázattól, amelyben támogatott
volt 1000 m2-es fólia létesítése: „Új építés esetén az egy szerkezeti
egységbe tartozó alapterület nagysága zöldségtermesztés esetén
legalább 1000 m2”.
Erre figyelemmel kizárólag az új fólia-létesítése esetén mérvadó az
1000 m2 alapterület-korlát.
A felhívás 3.4.1.3 pontja alapján „A pályázat csak akkor támogatható,
ha a felújításba/korszerűsítésben érintett/ létrehozandó kertészeti
fólia/ üvegház nem éri el az 1000 m2
alapterületet”.
A kikötés célja az, hogy elkülönítsük a VP2-4132-16 kódszámú
„Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés pályázattól, amelyben
támogatott volt 5000 m2-nél nagyobb ültetvény létesítése: „legkisebb
támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb
támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot”.
Erre figyelemmel új gyümölcsös létesítése esetén mérvadó az 5000
m2 alapterület-korlát.
Állatlétszám esetén sem minimum, sem maximum méret nincs
megadva- ugyanakkor a felhívás 3.3. pontja (nem támogatható
tevékenységek) alapján élőállat és/vagy tenyészállat beszerzése nem
támogatható!
A „Foglalkoztatási hatás” pontozási szempont értékelési alapja „Utolsó
kifizetési kérelemben igazolt alkalmi munkanapok
száma a projekt időszak alatt.” Tehát az itt tett vállalásokat az utolsó
kifizetési kérelem benyújtása előtt teljesíteni kell!

1-7. célterület

Gyümölcsösnél
ha
induló a ( 75 %
szabály ) nem csak
facsemetére számít, (
támrendszer, öntöző
szivattyú ) ha jól
gondolom beszámít.?

ÁLTALÁNOS,
MIND

Elővagy
utófinanszírozású a
pályázat?

4-10 célterület

Olyan
alapítvány
vagy
egyesület
pályázhat-e
a
LEADERbe
aki
bejegyzés alatt áll?
A
pályázat
benyújtása előtt az
előző
LEADER
pályázatokhoz
hasonlóan
kell-e
benyújtani
projekt
tervet
az
Akció
csoporthoz?
Amennyiben
igen,
úgy lesz-e hozzá
adatlap?

ÁLTALÁNOS,
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A pályázati felhívás szerint eszközbeszerzésként támogatható
„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”.
Ezen meghatározásban csak a facsemete költsége elismerhető
költség új gyümölcsös telepítéseként. A támrendszer anyag költsége a
amennyiben
felhívás
módosításával
lehet
elszámolható,
munkaköltséget nem tartalmaz.
A pályázat alapvetően utófinanszírozása, azaz tipikusan előbb ki kell
fizetni a teljes számlaértéket, és utána egy kifizetési kérelem
benyújtásával lehet igényelni a támogatást.
A kapott támogatás 50%-áig előleg igénylésére van lehetőség, ez
esetben azonban önerő-igazolásra, és esetenként biztosítékadásra
lehet szükség.
Nem, csak már bejegyzett egyesület és alapítvány pályázhat (a
jogosultsági feltételeknek a pályázat benyújtásakor fenn kell állnia,
ráadásul a pályázat alapfeltételét jelentő regisztrációs számot sem tud
igényelni a bírósági bejegyzést megelőzően)
Próbálunk röviden, áttekinthetően válaszolni, ez nem a hivatalos
eljárásrend (minden esetben a hivatalos eljárásrend a mérvadó):
A „helyi felhívásra” „helyi támogatási kérelmet” kell benyújtani,
elektronikus felületen, melyet a Helyi Akciócsoport fog „ügyintézni”. A
döntésre előkészített „helyi támogatási kérelmekről” a Helyi Bíráló
Bizottság fog dönteni. Az elfogadott „helyi támogatási kérelmet”
benyújtóknak az elektronikus felületen be kell nyújtaniuk a „támogatási
kérelmet”, amely praktikusan a „helyi támogatási kérelem” nem
módosítható verziója lesz.

