A tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák
lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni
fejlesztésekre
-kivonatA pályázat célja:
A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A
tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és
vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök
beszerzése, telepítése.

Támogatás igénybevétele:

1) Tanyai lakóépület felújítására, kivéve a villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvízkezelés és
-elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztésekre;

2) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó
kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A támogatás igénybevételére jogosultak:
Az a magánszemély jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések
valamelyikén

 a) lakóhelye szerint 2017. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen
tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán,
mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány
másolatával kell alátámasztani),
 b) olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a
házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság
tagjának tulajdonában van.

Támogatás mértéke:

A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 000 000 Ft. A támogatás
mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől,
vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb
75%-a.
A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes
költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell.
A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA)
összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak, illetve az egyedi
támogatási kérelmet benyújtónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA
visszaigénylési joga nincs.
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Támogatási kérelmek benyújtása:
A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet a Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. honlapján.

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésére és véglegesítésére 2017. augusztus 07.
08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2017. szeptember 06. 23 óra 59
percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén, ha jelen felhívásban meghatározott keretösszeg
200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye, ezt követően az FM jogosult
felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

Támogatási kérelmek további feltételei:





A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
A pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a
továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget
tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe.

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét keresse vállalkozásunk
pályázati tanácsadóit elérhetőségeinken!

Tikász Ferenc

Papp Viktor

Mobil: +36 (20) 976-6048

Mobil: +36 (20) 365-3385

e-mail: tikasz.ferenc@psprodukt.hu

e-mail: papp.viktor@psprodukt.hu

Hadházi Anna
Mobil: +36 (20) 365 3277

e-mail: hadhazi.anna@psprodukt.hu

További jó munkát és sikeres fejlesztést kívánok Önöknek!
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