Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (VP3-16.4.1-17)

Pályázók köre:

Támogatott tevékenységek:

Konzorciumok vagy gazdasági társaságok:


Legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és tagjaik között legalább öt,
mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van.



A REL csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai. A
REL csoport tagjai, illetve azok kapcsolt vállalkozásai nem lehetnek tagjai
olyan REL csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban
részesült, illetve Támogatói Okirattal rendelkezik vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet

Önállóan támogatható:
 Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti
modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása).
 Létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítása. Új projektnek minősül
pl. a rövid ellátási lánc kritériumnak megfelelő (maximum egy közvetítő
közbeiktatása) értékesítés új vagy továbbfejlesztett megszervezése és
megindítása; a végső fogyasztók egy, a REL-csoport addigi tevékenysége
során nem kiszolgált típusának bevonása; és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a REL-csoport addigi tevékenysége során nem
használt kereskedelmi formában, valamint a REL-csoport által addig nem
használt, a csoporthoz kapcsolódó védjegy-rendszer kidolgozása és bevezetése.
Önállóan nem támogatható:


tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
(A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


REL-csoport működését – első sorban a közvetlen étékesítés hatásfokának javítását - szolgáló marketing és promóciós tevékenységek.



A REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését vagy tárolását, hűtését, csomagolását és értékesítését, valamint a belőlük készült, illetve származó alapanyag előkészítését szolgáló: - épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása; - új eszköz, berendezés beszerzése

(pl.: termék közvetlen fogyasztói értékesítését szolgáló, speciális felépítménnyel rendelkező haszongépjármű (hűtőautó), kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál).

Önerő:



A REL üzleti megoldás továbbfejlesztését szolgáló piackutatás, célcsoport
elemzés.



Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy
kifejlesztése, licencek, szerzői jogok és REL-hez kapcsolódó védjegyek
megszerzése, saját védjegy kialakítása.
Igazolt önerő szükséges.

Pályázóra vonatkozó egyéb Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési
feltételek:
szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen
hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
Támogatás formája:

Vissza nem térítendő

Pályázat
benyújtásának
ideje:
Támogatás mértéke:

2017. június 6-tól

Előleg
Projekt megvalósításának
időtartama

Igényelhető támogatás: 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg
megítélt támogatás 50 %-a
Maximum 36 hónap

