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Jogszabályi háttér


272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet



VP6-19.3.1-17 kódszámú Felhívás



ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő
intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz (ÁÚF)



Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)



IH közlemény: EMVA-ból finanszírozott egyes támogatások konzorciumi
formában történő igénybe

LEADER felhívások adatai
Országos szinten megjelent 604 db helyi pályázati felhívás
A meghatározott rendelkezésre álló forrás ~ 41 Mrd Ft
Az ezekre benyújtott támogatási kérelmek száma 3334 db
A támogatási kérelmekben igényelt támogatási összeg közel 19 Mrd Ft
Továbbá jelenleg a mai napon kb. 2600 db támogatási kérelmet
szerkesztenek a benyújtó felületen.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület


5 db helyi pályázati felhívás jelent meg



A mai napig 3 db helyi pályázati felhívásra került benyújtás
támogatási kérelem



Eddig 38 db támogatási kérelem jött be, melyekben az igényelt
támogatási összeg közel 150 Mrd Ft.

Támogatást igénylők köre
Alapszabály: Az a természetes személy, önálló tevékenységet végző magánszemély, mikro-, kis- és középvállalkozás,
nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat vagy önálló
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS
illetékességi területen.
HACS illetékességi területén:
• lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
• székhellyel, telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás,
• székhellyel, telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek,
• székhellyel, telephellyel rendelkező egyházi jogi személy,
• működő települési, vagy egyéb önkormányzat, önkormányzati társulás.
o Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben a benyújtását megelőző teljes lezárt
üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
o Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra,
amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon
támogatást igénylő részére:
a)

aki vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

b)

olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

c)

amennyiben már rendelkezik Támogatói Okirattal ugyanezen tevékenységre
vonatkozóan.

Műszaki-szakmai elvárások
 Műszaki és szakmai elvárások:
 Általános elvárások az elérendő eredményekre vonatkozóan:
kizárólag új még nem megkezdett projekt megvalósítására nyújtható be támogatási kérelem,
 Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:
pl. engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, jogerős engedély, használatbavételi
engedély, vízjogi engedély, környezeti hatástanulmány, stb.


Projekt-specifikus elvárások (pl.: épület részleges akadálymentesítése, stb),

Az elszámolhatóság feltételei
• 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 előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és
kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a helyi támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
• A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.
• A 2014. január 1-nél nem régebben kiállított tervezési dokumentáció költsége, illetve a 2014. január 1-nél
nem régebben felmerült előkészítési költségek elszámolhatók.

Elszámolható költségekre vonatkozó százalékos
korlátok

Csatolandó mellékletek
•

•

•
•

•

Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének
vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely
tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát,
Bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba
vételről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti
és vallásszabadság jogáról szóló 2011. évi CCVI törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást,
Természetes személy esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát
Tradicionális eszköz (kizárólag új eszköz) beszerzése esetében 1 db árajánlatot, amely árajánlat
egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt időszakban használt eszköz formai
és funkcionális jellemzőit, és az árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az
árajánlat alapján beszerzett tradicionális eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható,
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,

•

Az értékeléshez igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat,

•

Üzleti terv, Fenntarthatósági terv, Működtetési terv, Projektterv

•

ÉNGY-ben nem szereplő kiadási tételek esetében illetve eszköz, illetve gép beszerzése esetén a műszaki leírást;
valamint három darab, a Felhívás 5.6. fejezetének 4. 5. pontjának c) alpontja szerinti tartalmi elemekkel
rendelkező árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását,
•

az ajánlatkérő 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, vagy az az árajánlatból
megállapítható,

•

a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,

•

az ajánlattevő aláírását, valamint

•

az árajánlat kiállításának dátumát.

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki
kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel/gép/berendezés egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem
szerezhető be,
Ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az
ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF 7. fejezete szerinti dokumentumokat,

•

Konzorciumi megállapodás formanyomtatványa a támogatási kérelem benyújtására

•

Együttműködési megállapodás formanyomtatványa,

Építési engedélyköteles beruházás esetén:
•

•

a támogatást igénylő nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság
közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról,
a támogatást igénylő nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot,
alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást,
valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat,
metszeteket),

Nem építési engedélyköteles beruházás esetén:
•

•

•

a támogatást igénylő nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról,
hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és
a támogatást igénylő nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által kiállított igazolás
arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött VAGY a településképi bejelentés
tudomásulvételéről kiállított igazolás,
a támogatást igénylő nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplőtervező ellenjegyzésével ellátott építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot,
alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást,
valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;

