VP6-6.4.1–16
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére
irányuló beruházások támogatása
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 18. naptól van lehetőség, az első szakasz
zárásának napja: 2017. május 18. Az első szakaszban benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő
naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A támogatás maximum összege: 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg; 49.572.800 forint.
A támogatás maximális mértéke:
A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal
fejlesztendő” járásban lévő településen
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Kik pályázhat?
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő,
aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
 székhelye/telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július
elsejétől a Felhívás mellékleteiben felsorolt településen van;
 a projekt megvalósítási helye a felhívás mellékleteiben szereplő településen található;
 igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 rendelkezik MVH ügyfél-azonosítóval.
Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak
minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezeti körbe tartoznak. Ugyanakkor: az
őstermelő támogatás elnyerése esetén a nem mezőgazdasági jövedelemtermelő
tevékenységre való tekintettel tevékenységét köteles átalakítani legalább egyéni
vállalkozó vagy más vállalkozási formájúvá.
Nem részesülhet támogatásban azon pályázó, aki a VP6-6.2.1-16 kódszámú „Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, felhívás
keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: legalább egy beruházás
megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elődleges
mezőgazdasági termeléshez:
a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:
- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének
rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal;
Egyéb szálláshely esetében:
- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható;
- amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített
településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.
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b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy tovább
fejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív
bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása,
fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt,
mozgó bolt). Tevékenységek például: textiláruk gyártása (szőnyeggyártás, ruhagyártás,
csipkekészítés stb.); fafeldolgozás (épületasztalos termék gyártása, faszobrászat,
dísztárgykészítés stb.); bútorgyártás (irodabútor, konyhabútor stb. gyártása); kézműves
szappanok, illóolajok gyártása; öblösüveg, díszüveg gyártása; kerámia, porcelán gyártása;
ékszergyártás; gépek, berendezések javítása (mezőgazdasági gépek, traktorok, motorok
javítása, gépek elektromos javítása); nyomdai tevékenység; faházak gyártása és felépítése;
kútfúrás; népi iparművészeti tevékenységek és ezek kiskereskedelme; különböző, a falusi
életet bemutató tevékenységek bemutatása (pl. interaktív kézműves központok); helyi
gazdálkodási módok, termelési szokások, bemutatása: pl. - Bio kecskefarm bemutatása, szilvaaszaló kisüzem bemutatása, - méhészet, mézfeldolgozás bemutatása
A felsoroltak csak tájékoztató jellegűek, felsorolásuk a teljesség igénye nélkül valósult meg.
Amennyiben a kedvezményezett őstermelő, abban az esetben legkésőbb az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig köteles az új egyéni vállalkozást befejezetten
megalapítani és tevékenységét bejelenteni.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 ingatlan vásárlása (a felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);
 a 3.1.1.1. a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl.
étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező
helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése);
 komplex, projekt-arányos akadálymentesítés;
 projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek;
 az aktív turizmus4 és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és
fejlesztése;
 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett
épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos
energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok
alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus
energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
Nem támogatható tevékenységek:
 mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások;
 az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági
termékek elsődleges élelmiszer-feldolgozására és a kapcsolódó termékek értékesítésére
irányuló fejlesztések (továbbiakban Annex I terméklistát a felhívás 2. számú melléklete
tartalmazza);
 exporttal kapcsolatos tevékenységek, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódnak;
 az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek;
 a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
számára teherszállító járművek megvásárlása;
 a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése.
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Amennyiben a projekt keretében szálláshely-fejlesztés valósul meg, úgy annak kötelező a
szálláskapacitás növekedésével járnia. Amennyiben a fejlesztéssel érintett szálláshely
már elérte a 239/2009-es Korm. rendeletben foglalt maximális szálláshely kapacitási
számot (8 szoba 16 ágy), abban az esetben a fejlesztésnek nem kötelező a szálláskapacitás
növekedésével járnia.
A projekt területi korlátozása:
 A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben
található településeken van lehetőség.
 A Vidékfejlesztési Program alapján nem támogathatóak Budapest és a budapesti
agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.
 Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely létesítése vagy fejlesztése
kialakítása valósul meg, nem támogathatók a „Balaton Kiemelt Térség Integrált
Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken megvalósuló fejlesztések.
 Amennyiben a projekt a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program”
földrajzi területét jelentő településeken kerülne megvalósításra, abban az esetben
kizárólag egyéb szálláshely kialakítása és fejlesztése támogatható.
 A projekt megvalósítási helye sem a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
alatt, sem a projektmegvalósulás befejezését követő, a fenntartási időszak alatt nem
változtatható meg.

Fenntartási kötelezettség:
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig terjed.

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét keresse vállalkozásunk pályázati
tanácsadóit elérhetőségeinken!

Tanácsadóink elérhetőségei a következőek:
Tikász Ferenc
Mobil: +36 (20) 976-6048
e-mail: tikasz.ferenc@psprodukt.hu

Papp Viktor
Mobil: +36 (20) 365-3385
e-mail: papp.viktor@psprodukt.hu

Hadházi Anna
Mobil: +36 (20) 365-3277
e-mail: hadhazi.anna@psprodukt.hu
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
1) Annak igazolását, hogy a támogatást igénylő teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:
 gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolást,
 egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolást,
 vagy amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a mezőgazdasági
és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden kétséget kizáróan és
ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a támogatási kérelem
benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre
adatok, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó üzleti beszámolót, vagy egyéb
számviteli nyilvántartást.
Őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás, valamint az adóbevallásra nem kötelezett
őstermelők esetén az értékesítési betétlap.
2) Egy, az illetékes Polgármesteri Hivatal vagy Kormányablak által kiállított igazolást arról, hogy
a vállalkozás székhelye, bejegyzett telephelye a benyújtást megelőző év július 1. napján már a
felhívás mellékleteinek valamelyike szerinti valamelyik településen volt és azóta is folyamatosan
ott van.
 Őstermelők esetében lakcímet, vagy a tartózkodási helyet, életvitelszerű helyet igazoló
hatósági igazolvány másolata, vagy az ügyfél lakhelye szerinti illetékes Polgármesteri
Hivatal, vagy Kormányhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás.
3) Őstermelő esetén az őstermelői igazolvány elektronikus másolata.
4) A támogatást igénylő köteles igazolni a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges
ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatási
kérelem benyújtásával egyidejűleg.
5) Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez
mellékelni kell az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a
hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt;
6) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért
illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy az építés nem
engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki
tervdokumentációt;
7) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetében az ügyfél nevére szóló, a beruházás
megvalósítási helyének polgármestere által kiállított igazolást arról, hogy a beruházás
településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött VAGY a településképi bejelentés
tudomásulvételéről kiállított igazolást;
8) Építési tevékenység esetében a támogatási kérelem esetében a tervezett fejlesztés
megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli
elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi
ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
9) Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő;
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10) Az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre, valamint a beépítésre kerülő gépekre
vonatkozólag 3 db árajánlatot, vagy nyilatkozatot;
11) Amennyiben a kedvezményezett nem számol el a technológiához kapcsolódóan építést,
csupán szerelési munkával érintett a fejlesztés, abban az az estben elegendő technológiai leírás
benyújtása (gyártói/forgalmazói termék/technológiai leírás, műszaki leírás, használati
útmutató).
Üzleti tervben megfogalmazottak alátámasztásához szükséges dokumentumok:
 Amennyiben turisztikai tevékenységgel foglalkozó vállalkozás alkalmazottjaként
foglalkozik, vagy foglalkozott, csatolni kell az alkalmazást alátámasztó dokumentumokat,
amelyekből megállapítható az alkalmazás időtartama és a végzett feladatkör;
 A fejleszteni kívánt turisztikai és a felhívás alapján támogatható nem turisztikai
tevékenységéhez/tevékenységeihez kapcsolódó végzettség;
 Amennyiben együttműködik a településen, térségben turisztikai attrakciókat és aktív
turisztikai tevékenységet biztosító szolgáltatókkal csatolni szükséges a felsorolt
turisztikai szolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodásokat;
 Leendő
vevőkkel,
szolgáltatást
igénybe
szándéknyilatkozatok/együttműködési megállapodások;

vevőkkel

kötött
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