Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló
beruházások támogatása (VP6-6.4.1-16)
Támogatást
igénylők köre:

Vidéki térségekben mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági
termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
- székhelye/telephelye legalább a megelőző év július elsejétől az
1. sz. mellékletben1 felsorolt településen van;
- a projekt megvalósítási helyszíne az 1. sz. mellékletben1 felsorolt
településen van;
- igazolja, hogy az előző (vagy amennyiben erről nem rendelkezik
adatokkal az azt megelőző) lezárt üzleti évben árbevételének
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvén 28.§-a szerinti ügyfélazonosítóval.

Támogatható
tevékenységek:

Falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó:
- ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget is beleértve - vagy
fejlesztése;
- új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott
eszköz
piaci értékének erejéig.
Kiegészítő tevékenységek:
-

A fent említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, pl.:
 Építészek, mérnökök díjai;
 Tanácsadási díjak, oktatás, képzés díja;
 Környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó
tanácsadással
kapcsolatos
díjak,
megvalósíthatósági
tanulmányok költségeit is beleértve.
- Számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint
szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
-
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Szolgáltatásfejlesztés;
Technológiafejlesztés;
Műhely vagy bemutató tér kialakítása;
Interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések;
Árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése;
Kapcsolódó hardver- és szoftver fejlesztések;
Aktív turizmus és szabadidősport (természetjáró, lovas,
kerékpáros, túra-kenu, vitorlás, sí) igényeit kielégítő szolgáltatás
kialakítása és fejlesztése;
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó termékfejlesztés.

Az 1. sz. melléklet IDE kattintva érhető el.

Területi korlátozás:

A projekt kizárólag az 1. sz. mellékletben2 található településeken
valósítható meg.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás:
Előleg:
Projekt időtartama:
Benyújtás:
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Maximum 50 Millió Ft
Alaptámogatási intenzitás: 50-70%3
Előleg igénybevétele a beruházási költségek esetében lehetséges.
Maximum 24 hónap
2017. április 3-tól

Az 1. sz. melléklet IDE kattintva érhető el. A pályázó fél székhelyének/telephelyének, illetve a projekt
megvalósítási helyszínének egyaránt a mellékletben található települések valamelyikén kell bejegyezve
legyenek!
3
A „kedvezményezett”, „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” települések listáját IDE kattintva
érhető el.

