Kódszám:
Cím:

VP6-19.2.1.-101-01-17
Gép- és eszközbeszerzés, hozzáadott értéket növelő
technológiai fejlesztés (helyi termék fejlesztés / mikrovállalkozások)

Hol változik

Mi változik

Mire változik

3.1.1.1.Kötelezően
A helyi termékek elsodleges feldolgozására alkalmas
megvalósítandó önállóan
technológiai/eszköz fejlesztés.
támogatható tevékenységek

A helyi termékek elsodleges feldolgozására, előállítására alkalmas
technológiai/eszköz fejlesztés.

3.1.2.2. Választható,
önállóan nem támogatható
tevékenységek:

A helyi termékek elsodleges feldolgozására, előállítására és/vagy
raktározására alkalmas kisüzemek létrehozása és/vagy építéssel járó
technológiai fejlesztés.

A helyi termékek elsodleges feldolgozására és/vagy
raktározására alkalmas kisüzemek létrehozása
és/vagy építéssel járó technológiai fejlesztés.

Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem
sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói
szerint, akkor a támogatást igénylő a támogatási kérelem
3.4.1.1. Műszaki és szakmai
mellékleteként köteles benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az
elvárások
elszámolhatóság további feltételei - 12. pontja szerinti tartalmi
III. A projektek
elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől
megvalósításával
független kivitelezőtől származó, funkcionálisan azonos
kapcsolatos elvárások
(összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező
árajánlatot.

Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be
az építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a
támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles
benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
- 11. pontja szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a
kedvezményezettől független kivitelezőtől származó, funkcionálisan
azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező
árajánlatot.

Gép-, technológiai berendezés, eszközfejlesztés, marketing
esetében a támogatást igénylő a támogatási kérelem
3.4.1.1. Műszaki és szakmai
mellékleteként köteles benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az
elvárások
elszámolhatóság további feltételei - 12. pontja szerinti tartalmi
III. A projektek
elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől
megvalósításával
független forgalmazótól/szolgáltatótól származó, funkcionálisan
kapcsolatos elvárások
azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel
rendelkező árajánlatot.

Gép-, technológiai berendezés, eszközfejlesztés, marketing esetében
a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles
benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
- 11. pontja szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a
kedvezményezettől független forgalmazótól/szolgáltatótól származó,
funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel
rendelkező árajánlatot.

4.1. Támogatást igénylők
köre

Támogatást igénylő székhellyel, telephellyel, fiókteleppel
rendelkezik a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület tervezési
területén.

-

Feldolgozott élelmiszer eloállítás esetén az intézkedés VP 6.3.,
4.2. intézkedésektol való lehatárolása:
a) Az intézkedés keretében induló vagy 50% feletti
mezogazdasági árbevétellel rendelkezo mezogazdasági
termelo, ostermelo, mikrovállalkozás, non-profit szervezet helyi
termék eloállításra vonatkozó fejlesztése támogatható,
aki/amely nem nyújtott be támogatási kérelmet a VP 6.3. és
4.2. intézkedéseire.
A fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások (a szolgáltatás
értékének minimum 50%-át elérő mértékben) a Helyi
Akciócsoport területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező
vállalkozástól kerülnek beszerzésre.

Feldolgozott élelmiszer eloállítás esetén az intézkedés VP 6.3., 4.2.
intézkedésektol való lehatárolása:
a) Az intézkedés keretében induló vagy 50% feletti mezogazdasági
árbevétellel rendelkezo mezogazdasági termelo, ostermelo,
mikrovállalkozás, non-profit szervezet helyi termék eloállításra
vonatkozó fejlesztése támogatható, aki/amely a pályázat
benyújtásának időpontjában nem rendelkezik támogatói okirattal
a VP 6.3. és 4.2. intézkedéseire.
A fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások (a szolgáltatás értékének
minimum 50%-át elérő mértékben) a Helyi Akciócsoport járásainak
közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező
vállalkozástól kerülnek beszerzésre.

5.6. Az elszámolhatóság
további feltételei

-

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások fejezetben felsorolt alábbi költségek maximális mértéke
(tehát a támogatási kérelem benyújtásakor azok összeadott
értéke) nem haladhatja meg az összes elszámolható költségre
vetítve a 7%-ot: Projekt-előkészítés, Közbeszerzési eljárások
lefolytatása, Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, Műszaki
ellenőri szolgáltatás, Projektmenedzsment.

8. A felhívás szakmai
mellékletei: Fogalomtár

Helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt,
előállított alapanyagból, hagyományos az adott térségre
jellemző technológiával és/vagy új innovatív eljárással készült
nem nagyüzemi termék, feldolgozott termék, különös tekintettel
a térségben megtermelt gyümölcs, szőlő, zöldség, gyümölcsés zöldségkészítmények, erdei termék, gomba, tej- és
tejtermékek, húskészítmény, helyben fogott hal és vad
feldolgozott termékei.

Helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt, előállított
alapanyagból, hagyományos az adott térségre jellemző technológiával
és/vagy új innovatív eljárással készült nem nagyüzemi termék,
feldolgozott termék, különös tekintettel a térségben megtermelt
gyümölcs, szőlő, zöldség, gyümölcs- és zöldségkészítmények, erdei
termék, gomba, tej- és tejtermékek, húskészítmény, helyben fogott hal
és vad feldolgozott termékei, valamint kézműves technikával
előállított használati tárgyak, amelyek jelentős hozzáadott
értékkel bírnak.

4.1. Támogatást igénylők
köre

4.4.2.3. Tartalmi értékelési
szempontok

Kódszám:
Cím:
Hol változik
3.3 Nem támogatható
tevékenységek

VP6-19.2.1.-101-02-17
Gép- és eszközbeszerzés (kis értékű / mikro-vállalkozások)
Mi változik
-

Mire változik
Turisztikai tevékenységhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó
fejlesztések.

Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem
sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói
3.4.1.1. Műszaki és szakmai szerint, akkor a támogatást igénylő a támogatási kérelem
elvárások
mellékleteként köteles benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az
III. A projektek
elszámolhatóság további feltételei - 12. pontja szerinti tartalmi
elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől
megvalósításával
független kivitelezőtől származó, funkcionálisan azonos
kapcsolatos elvárások
(összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező
árajánlatot.

Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az
építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást
igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három,
a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei - 11. pontja szerinti
tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől
független kivitelezőtől származó, funkcionálisan azonos
(összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező árajánlatot.

Gép-, technológiai berendezés, eszközfejlesztés, marketing
esetében a támogatást igénylő a támogatási kérelem
3.4.1.1. Műszaki és szakmai
mellékleteként köteles benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az
elvárások
elszámolhatóság további feltételei - 12. pontja szerinti tartalmi
III. A projektek
elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől
megvalósításával
független forgalmazótól/szolgáltatótól származó,
kapcsolatos elvárások
funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki
paraméterekkel rendelkező árajánlatot.

Gép-, technológiai berendezés, eszközfejlesztés, marketing esetében a
támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles
benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 11. pontja szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a
kedvezményezettől független forgalmazótól/szolgáltatótól származó,
funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel
rendelkező árajánlatot.

4.4.2.3. Tartalmi értékelési
szempontok

5.6. Az elszámolhatóság
további feltételei

A fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások (a szolgáltatás
értékének minimum 25%-át elérő mértékben) a HACS
területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező
vállalkozástól kerülnek beszerzésre.

A fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások (a szolgáltatás értékének
minimum 25%-át elérő mértékben) a HACS járásainak közigazgatási
területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozástól
kerülnek beszerzésre.

-

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások fejezetben felsorolt alábbi költségek maximális mértéke
(tehát a támogatási kérelem benyújtásakor azok összeadott értéke)
nem haladhatja meg az összes elszámolható költségre vetítve a 7%ot: Projekt-előkészítés, Közbeszerzési eljárások lefolytatása,
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, Projektmenedzsment.

Kódszám:
Cím:

VP6-19.2.1.-101-06-17
Települési inkubációs területek (vállalkozások számára) előkészítése

Hol változik

Mi változik

Mire változik

Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem
sorolhatóak be az építési normagyűjtemény tételazonosítói
3.4.1.1. Műszaki és szakmai szerint, akkor a támogatást igénylő a támogatási kérelem
elvárások
mellékleteként köteles benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az
III. A projektek
elszámolhatóság további feltételei - 12. pontja szerinti tartalmi
elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől
megvalósításával
független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos
kapcsolatos elvárások
(összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező
gépre vonatkozó árajánlatot.

Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az
építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást
igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a
Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei - 11. pontja szerinti
tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől
független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos
(összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező gépre
vonatkozó árajánlatot.

Gép-, technológiai berendezés, eszközfejlesztés esetében a
támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként
3.4.1.1. Műszaki és szakmai
köteles benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság
elvárások
további feltételei - 12. pontja szerinti tartalmi elemekkel
III. A projektek
rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független
megvalósításával
forgalmazótól/szolgáltatótól származó, funkcionálisan azonos
kapcsolatos elvárások
(összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező
árajánlatot.

Gép-, technológiai berendezés, eszközfejlesztés esetében a támogatást
igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a
Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei - 11. pontja szerinti
tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől
független forgalmazótól/szolgáltatótól származó, funkcionálisan azonos
(összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező árajánlatot.

4.4.2.3. Tartalmi értékelési
szempontok

5.6. Az elszámolhatóság
további feltételei

A fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások (a szolgáltatás
értékének minimum 50%-át elérő mértékben) a Helyi
Akciócsoport területén székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező vállalkozástól kerülnek beszerzésre.

A fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások (a szolgáltatás értékének
minimum 50%-át elérő mértékben) a Helyi Akciócsoport járásainak
közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező
vállalkozástól kerülnek beszerzésre.

-

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások fejezetben felsorolt alábbi költségek maximális mértéke
(tehát a támogatási kérelem benyújtásakor azok összeadott értéke)
nem haladhatja meg az összes elszámolható költségre vetítve a 7%ot: Projekt-előkészítés, Közbeszerzési eljárások lefolytatása,
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, Műszaki ellenőri
szolgáltatás, Projektmenedzsment.

