Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevék enységek beindítására
és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1.

Pontosításra került a felhívás bevezető szövege, így az egyes bekezdések a felhívás
változásaihoz, módosításaihoz lettek igazítva.

2.

Pontosításra került a felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja c. pontja:
„Jelen felhívás célja a vidék i térségek ben műk ödő mik rovállalk ozásnak minősülő
mezőgazdasági termelők induló vagy már műk ödő nem mezőgazdasági tevék enységeinek
fejlesztése érdek ében történő támogatása.”

3.

Kiegészítésre került a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás c. pontja.

4.

Egyértelműsítésre került a felhívás 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan
támogatható tevékenységek c. pontja:
„A felhívás k eretében az alábbi tevék enységek támogathatóak önállóan: legalább egy
beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevék enységek nem
k apcsolódhatnak elődleges mezőgazdasági termeléshez:”
„a) Falusi turisztik ai attrak ciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése:
- új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projek t eredményének
rendelk eznie k ell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal;
Egyéb szálláshely esetében:
- új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztés e támogatható;
- amennyiben a projek t a Balaton Kiemelt Üdülők örzet (10. számú mellék letben nevesített
településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez k apcsolódó fejlesztés támogatható."
„b) a felhívás 11. számú mellék letében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági
termék -, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevék enység elindításához vagy
továbbfejlesztéséhez szük séges műhely vagy bemutató tér k ialak ítása, fejlesztése, interak tív
bemutatók tartásához szük séges fejlesztések , árusító helyek /csatornák k ialak ítása,
fejlesztése (k ivéve k izárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termék ek et árusító bolt,
mozgó bolt).”
„Amennyiben a k edvezményezett őstermelő, abban az esetben legk ésőbb az utolsó k ifizetési
k érelem benyújtásáig k öteles az új egyéni vállalk ozást befejezetten megalapítani és
tevék enységét bejelenteni.”

5.

Kiegészítésre került a felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek c. pontja.

6.

A felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
c. pontja a 3.1.1.1. ponthoz lett igazítva.

7.

Kiegészítésre kerültek a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások I. Általános
elvárások c. alfejezet 3., 4. és 8. számú pontjai.

8.

Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások II. Hatósági
engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások c. alfejezete egy 8.
számú ponttal.

9.

Pontosításra került a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások III. A projektek
megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások c. alfejezetének 2. és 5.
pontja.

10. A felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások c. fejeze t 4. pontja pontosításra került.
11. Egyértelműsítésre került a felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése c. pontja.
12. A felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása c. pontja az alábbiak szerint változott:
„Amennyiben a projek t k eretében falusi szálláshely létesítése vagy fejlesztése valósul meg,
nem támogathatók a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét
jelentő települések en megvalósuló projek tek .”
„Amennyiben a projek t a „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét
jelentő települések en k erülne megvalósításra, abban az esetben k izárólag egyéb szálláshely
k ialak ítása és fejlesztése támogatható. A „Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program”
településeinek listáját a felhívás 11. számú mellék lete tartalmazza.”
13. Pontosításra kerültek a felhívás 3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
c. pontjának 3.7.1-es és 3.7.2-es alpontjai.
14. A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre c. pontja az alábbiak szerint változott:
1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás
kedvezményezetti kör kizárásra került a felhívásból, így a pont törlésre került .
2.

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő,
aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
„szék helye / telephelye legalább a támogatási k érelem benyújtását megelőző év július
elsejétől a 3., 4. vagy 10. számú mellék letben felsorolt településen van;
a projek t megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellék leteben szereplő
településen található;
igazolja, hogy a támogatási k érelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatk ozóan nem rendelk ezik adatok k al, az ezt megelőző lezárt üzleti évben
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevék enységből származott. A
mezőgazdasági tevék enységből származó nettó árbevétel és annak nettó
árbevételhez viszonyított arányának k iszámítását a felhívás 8. számú mellék letében
szereplő k éplet alk almazásával k ell elvégezni;

-

rendelk ezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.”

„Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidék i térségek ben műk ödő mik rovállak ozásnak
minősülő mezőgazdasági termelő k edvezményezetti k örbe tartoznak . Ugyanak k or: az
őstermelő támogatás elnyerése esetén a nem mezőgazdasági jövedelemtermelő
tevék enységre való tek intettel tevék enységét k öteles átalak ítani legalább egyéni
vállalk ozó vagy más vállalk ozási formájúvá.”
15. A felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre c. pontja kiegészítésre került:
„3. A VP- 19… (LEADER) k eretében már rendelk ezik nyertes k érelemmel ugyanezen
tevék enységre vonatk ozóan”
„4. ak i támogatási k érelmet nyújtott be vagy támogatást nyert a Vidék fejlesztési Program
19.2.1. alintézk edése (A k özösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szerinti műveletek
végrehajtásának támogatása) k apcsán meghirdetett helyi felhívások on k eretében;”
16. Pontosításra került a felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és
módja c. pontja.
17. A felhívás 4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok c. fejezetének:
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend c. pontja pontosításra került,
4.4.2./2.-3. alpontjai kiegészítésre és egyértelműsítésre kerültek.
18. Kiegészítésre került a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege c. pontja.
19. Kiegészítésre és pontosításra került a felhívás 5.5. Az elszámolha tó költségek köre c.
pontja.
20. Egyértelműsítésre, illetve kiegészítésre került három új alponttal a felhívás 5.6. Az
elszámolhatóság további feltételei c. pontja.
21. Egyértelműsítésre került a felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve
arányára vonatkozó elvárások c. pontja.
22. A felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája c.
pontja pontosításra került, illetve igazítva lett a többi esetleges változáshoz.
23. A Kifizető Ügynökség és az MVH kifejezések e gységesen átírásra kerültek Magyar
Államkincstárra.
24. A felhívás szövegében pontosítva lettek a mellékeltek számai, az alábbiakban olvasható
összevonások miatt.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi
szerint alakultak:
A felhívás 1. számú melléklete Fogalomjegyzék az alábbi esetekben változott:
-

Aktív mezőgazdasági termelő törlésre került.
Beemelésre került:
 Csuklós lassújármű;
 Komplex, projekt-arányos akadálymentesítés;
 Turisztikai attrakció.

A településlistákat tartalmazó mellékletekben nevesítésre kerültek a 239/2009-es Korm.
rendeletben foglalt vonatkozó részek.
Az Üzleti terv kitöltési útmutató, a felhívás változásai és a 10-es, 11-es mellékletek
összevonásai miatt módosításra került.
Pontosításra kerültek a Jogszabályjegyzék és a Jogkövetkezmények c. mellékletek.
Összevonásra kerültek a Bemutatótereket és a Műhelyeket tartalmazó mellékletek, így a 10 -es
és 12-es számú mellékletekből 10-es számú lett.
A fent nevesített 10-es számú melléklet bővítésre került.
A felhívás fentiekben olvasható változásai miatt pontosításra kerültek a Támogatói Okirat,
ÁSZF és ÁÚF c. dokumentumok.

