
Célterület adatlap

Célterület azonosító: 1 017 689
Helyi Akciócsoport:  Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság -Sárköz Leader  Egyesület
UMVP intézkedés: Versenyképesség
Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
Célterület megnevezése: Kis értékű mezőgazdasági eszközök, gépek beszerzésének támogatása
Vonatkozó HPME azonosító: 230b03
Vonatkozó HPME megnevezése: Mezőgazdaság eszköz- és gépállományának javítása 

I. Fogalom magyarázat

Mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezőgazdasági
tevékenységet folytat.  Mezőgazdasági tevékenység: az állami adóhatósághoz bejelentett NACE Rev. 2 szerinti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5,
01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység.

II. Támogatás vehető igénybe

Mezőgazdasági termelők és induló vállalkozások részére mezőgazdasági gépek és eszközök beszerzése támogatható. 

III. Támogatás mértéke

Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke kizárólag hátrányos helyzetű területen 3 000 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret összeg
elkülönítve 300 000 forintösszeg.
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke nem hátrányos helyzetű területen, illetve ha nincs a hátrányos helyzetű területre keret
összeg elkülönítve 3 000 000 forintösszeg.

Intenzitások:

Kérelmező típusa Intenzitások nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Intenzitások LHH településen (%)

Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65
Egyéni vállalkozó 60 65
Magánszemély 60 65
Őstermelő 60 65

A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013-as időszakban hátrányos helyzetű területen 0 forintösszeg, egyéb területen 18 000 000
forintösszeg.

IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Támogatás igénylésére kizárólag mezőgazdasági termelő jogosult. A támogatás feltétele a projekt LEADER támogatással való megvalósítása
esetén, hogy a pályázó a Dunamellék LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő
személyes konzultáción, rendezvényen vegyen részt az első kifizetési kérelem benyújtásáig. A projekt alapvető eleme a HACS területén élő
mezőgazdasági termelőkkel való partnerség építése. Kis- és középvállalkozások a célterület keretében nem támogathatók.

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
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése; 
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

A pályázó őstermelő Őstermelői igazolvány egyszerű másolata 25
Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű szakmai szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 

Szakmai szervezet igazolása vagy nyilatkozat a
csatlakozási szándékról

20

Az ügyfél részt vesz az EMVA
Agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramjában
2007-2013 időszakban

Támogatási határozat másolata 30

A tervezett fejlesztés hátrányos helyzetű településen
valósul meg

311/2007. vagy 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
A pályázó őstermelő Igen 25
A pályázó őstermelő Nem 0
Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű szakmai szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 

Az ügyfél a pályázat benyújtásakor már rendelkezik
tagsággal

20

Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű szakmai szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 

Az ügyfél a projekt megvalósítása során csatlakozik
valamely szervezethez

10

Az ügyfél tagja valamely térségi, vagy országos
jelentőségű szakmai szervezetnek, amely szorosan
kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységéhez 

Az ügyfél nem rendelkezik tagsággal és a projekt
keretében sem tervezi

0

Az ügyfél részt vesz az EMVA
Agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramjában 2007-
2013 időszakban

Igen 30

Az ügyfél részt vesz az EMVA
Agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramjában 2007-
2013 időszakban

Nem 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 nem vesz részt a támogató határozat kiállítását követő első kifizetési kérelem benyújtásáig a Dunamellék
LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos, együttműködést erősítő személyes konzultációin, rendezvényén,
akkor az elnyert támogatási összeg 20%-ának visszafizetésére kötelezett.

IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Szándéknyilatkozat rendezvényen való részvételről.
Mezőgazdasági termelőkkel kötött együttműködési megállapodások.




