Térségi vállalkozásfejlesztés
VP6-19.2.1.-40-4-20

Benyújtási határidő
Támogatás formája

2021. december 31-ig
Vissza nem térítendő állami támogatás!


Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, akik már
rendelkeznek székhellyel a támogatási kérelem benyújtásakor;
 Nem főállású egyéni vállalkozó is jogosult támogatásra;
 Mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások nem
támogathatóak.
104 895 489 Ft.

Támogatás összege

minimum 1 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.

Támogatási intenzitás

60%

Támogatásban részesülő kérelmek száma

11 - 104 db.






A projekt területi korlátozása

Ebes
Hajdúböszörmény (külterület)
Hajdúdorog
Hajdúnánás (külterület)
Hajdúszoboszló (külterület)
 Hajdúszovát
 Nagyhegyes
Legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az
önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből
származó egyéb támogatásból állhat.

Önerő

Előleg
Támogatható tevékenységek

50%
Önállóan támogatható:
Eszközbeszerzés,
Gépek és berendezések beszerzése,
Önállóan nem támogatható:
Projektmenedzsment,
Munka-, és erőgép beszerzés,
Immateriális javak beszerzése,
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Nem támogatható tevékenységek

-

-

Képzések, rendezvények szervezése,
Ingatlan vásárlás,
Épület építése, épület felújítása, megújuló energiatermelést
eredményező fejlesztés,
Járműbérlés,
Élő állat vásárlás, mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésére, feldolgozására és értékesítésére irányuló
fejlesztés,
Használt eszköz, gép vagy berendezés beszerzése,
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Elszámolható költségek

-

Motorral hajtott, személyszállításra alkalmas szárazföldi, légi,
vízi közlekedési jármű beszerzése.

-

Munka- és erőgép beszerzési költségei,
Gépek és berendezések beszerzése,
Immateriális javak beszerzése,
Eszközbeszerzés,
Projektmenedzsment költsége,
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság költsége;

-

Motorral hajtott légi, vízi közlekedési jármű beszerzéséhez
kapcsolódó költségek;
A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
bármely költség;
A projekt keretében működési költségek, bérköltségek és
forgóeszközök költségei;
Építési, épület felújítási, telepített megújuló energiatermelő
berendezések költségei;
Utazási és szállás költségek;
Levonható áfa;
Gépjármű lízing díj;
A támogatási kérelem benyújtása elött felmerült költségek;
Hitel-, kamattartozás, bankgarancia stb. sem elszámolható.

Nem elszámolható költségek
Költségek finanszírozásának mértéke
Kötelezettségek

-

Vállalások

Kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának
költsége: 0,5%
Projektmenedzsment: 2,5%
Munka- és erőgép beszerzés: 60%
A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott
elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni;
Eszközök esetén igazolni kell az eszköz gyártási évét és a
forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;
Minden költségtétel alátámasztására 3 db a műszaki leírást,
árajánlatot, és az árajánlatok közötti választás indoklását.
Köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és
esélyegyenlősségi jogszabályokat betartani.
A projekt keretében vállalt új munkahelyet, valamint a
megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát adó
bázislétszámot köteles fenntartani a fenntartási időszak
végégig.

A projekt megvalósítása során legalább minimum 1 mérföldkövet
szükséges tervezni, legfeljebb 2 mérföldkő tervezhető. Az utolsó
mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára
szükséges megtervezni.
A fenntartási időszak a projekt megvalósításának befejezésétől
számított 3 évig.
Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap
áll rendelkezésre.

Fenntartási időszak
Teljesítés ideje
Elszámolás ideje

A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje az utolsó
mérföldkő elérését követő 30. nap.

Pályázat eredeti forrása:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml
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