
 

 

 

EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A MIKROVÁLLALKOZÁSOK 

LÉTREHOZÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSE 

 

 A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. június 15. 
 

 A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. július 15. 
 

 Kedvezményezettek köre:  
 
Támogatás igénybevételére jogosult a 

 működő mikrovállalkozás, 

 induló mikrovállalkozás, 

 természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első 
kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba 
veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, 
főállásban ekként végzi 

 
 Rendelkezésre álló keretösszeg:  

A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 7 milliárd forint. 
  

 A támogatás összege: 
a) hátrányos helyzetű területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható 
kiadás 65%-a, de legfeljebb 35.000.000 Ft; 
b) egyéb területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-
a, de legfeljebb 35.000.000 Ft. 
 

A rendelet 2. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre 
legfeljebb 10.000.000 Ft támogatás igényelhető. 
 
A rendelet 2. melléklet szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány 
bevezetésére legfeljebb2 500 000 Ft támogatás igényelhető. 
 
Elutasításra kerül az a kérelem, amely az igényelt támogatási összeg nem éri el az 1.000.000 
forintot. 
 

 Elszámolható költségek:  
 

Infrastrukturális beruházás: 

 csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez 
tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény 
kialakítása; 
 

 



 

 

 

Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 

 Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a 
fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások: 
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá 
kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése; 
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és 
egyéb berendezések kiépítése; 
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb 
berendezések kiépítése; 
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és 
egyéb berendezések kiépítése; 
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése; 
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése; 
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése; 
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése; 
9. út és parkoló építés; 
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése; 
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és 
berendezések és kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és 
felhasználására céljából). 

Minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése 
 

A vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértéke 
. 

A fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 
 

 Maximális finanszírozási arány %-ban:  
Jelen pályázati kiíráson, amennyiben a fejlesztéssel érintett település nem hátrányos 
helyzetű abban az esetben 60%-os a támogatási intenzitás. 
Amennyiben a fejlesztéssel érintett település hátrányos helyzetű abban az esetében 65%-
os a támogatási intenzitás. 
 

 Egyéb megkötések, rendelkezések, amelyeket kötelező figyelembe venni:  

 Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás 
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik 

 A támogatási kérelemhez mellékelni kell 
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi 
tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5.000.000 forintot nem haladja 
meg; 
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak megfelelően, 
amennyiben az ügyfél természetes személy vagy mikrovállalkozás, pénzügyi és 
üzleti tervet, ha a kérelmezett támogatás összege az 5.000.000 forintot 
meghaladja; 
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