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I. Fogalom magyarázat

Zöldmezős beruházás: olyan új ipari vállalkozás, mely a pályázat benyújtásakor mezőgazdasági művelés alatt álló területen jön létre, illetve
amelyet teljesen közművesítetlen területen kívánnak megvalósítani. A telephely teljes egészében újonnan létesül építészeti, üzemi előzmények
nélkül. Ipari terület: az adott település településrendezési tervében ipari területként minősített terület. 

II. Támogatás vehető igénybe

Támogatás vehető igénybe zöldmezős beruházás keretében megvalósuló ipari területek létrehozásának fejlesztésére. Támogatható a
szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célű hasznosítást eredményező építés, felújítás, telekhatáron belüli kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztés. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 25 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 1 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 25 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Önkormányzat, önkormányzati társulás 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 50 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Kizárólag azon pályázat részesülhet támogatásban, mely esetében a megvalósulás helyszíne az adott település rendezési terve szerint a
pályázat benyújtásakor ipari területnek minősül. A létrehozandó ipari terület nagysága el kell, hogy érje a 20.000 m2-t. A pályázó
kötelezettséget vállal arra, hogy a létrehozandó ipari területen legalább 2 vállalkozónak helyet ad. A projekt alapvető eleme településekkel való
partnerség kiépítése, valamint gazdasági szervezetekkel való együttműködés. 

V. Jogosult települések

Támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg: Bócsa ; Dunaegyháza ; Dunapataj ; Dunavecse ;



Dusnok ; Öregcsertő ; Újtelek ; Újsolt ; Jakabszállás ; Izsák ; Homokmégy ; Harta ; Hajós ; Fülöpszállás ; Fajsz ; Dunatetétlen ; Tass ;
Solt ; Orgovány ; Kunszentmiklós ; Kunpeszér ; Kunadacs ; Szalkszentmárton ; Szakmár ; Szabadszállás ; Apostag ;

VI. Elszámolható kiadások

Jogcímhez elszámolható kiadás megnevezése
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület
felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; 
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések: 
ba) tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek, eszközök és berendezések beszerzése, kiépítése (meleg víz, fűtés és
elektromos áram előállítása és felhasználása céljából);
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása;
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások; 
i) arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó)

VII. Értékelési szempontok

Értékelési szempont Ellenőrzés módja Pontszám
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma A kérelem benyújtásának évében hatályos KSH adatok

alapján
10

Betelepülő vállalkozások száma Szándéknyilakozat a betelepülő vállalkozásoktól 20
Projekt előkészítése partnerségben valósul meg Együttműködési megállapodás 20
Együttműködő partnerek száma Együttműködési megállapodás 15
A fejlesztés komplexitása Pályázat 20
A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

311/2007. és a. 240/2006. Kormányrendeletek alapján 15

Értékelési szempont Részpontszám megnevezése Részpontszám maximum pontszám
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 1000 fő vagy az alatt 10
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 1001-5000 fő között 5
Fejlesztéssel érintett település lakosságszáma 5001 fő vagy afelett 0
Betelepülő vállalkozások száma 5 vállalkozás és felette 20
Betelepülő vállalkozások száma 3-4 vállalkozás 10
Betelepülő vállalkozások száma 2 vállalkozás 0
Projekt előkészítése partnerségben valósul meg A projekt előkészítése kapcsán a pályázó 2 vagy annál

több közszféra képviselőjével épít partnerséget
20

Projekt előkészítése partnerségben valósul meg A projekt előkészítése kapcsán a pályázó csak 1
közszféra képviselőjével épít partnerséget.

0

Együttműködő partnerek száma A pályázó a projekt kapcsán 2 vagy annál több
gazdasági szervezettel működik együtt

15

Együttműködő partnerek száma A pályázó a projekt kapcsán csak 1 gazdasági
szervezettel működik együtt.

0

A fejlesztés komplexitása A pályázatban megfogalmazott fejlesztés nem csak
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre irányul

20

A fejlesztés komplexitása A pályázatban megfogalmazott fejlesztés csak
kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre irányul

0

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

Igen 15

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

Nem 0



VIII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a nyertes pályázó a létrehozott ipari területen legalább 2 vállalkozónak nem biztosít helyet, akkor az elnyert támogatási összeg
20%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Illetékes jegyző nyilatkozata a fejlesztendő terület rendezési
terv szerinti besorolásáról. Szándéknyilatkozatok a betelepülő vállalkozásoktól. Együttműködési megállapodások településekkel való
partnerség, valamint gazdasági társasággal való együttműködés igazolására.  




