Kapcsolódó HVS célkitűzés

„Míves Térség” – A térség gazdasági életének
fejlesztése a helyi munkalehetőségek bővítése
érdekében

HVS intézkedés megnevezése:

Helyi termékre épülő bemutató
látványműhelyek kialakítása

helyek,

A projekt besorolása
Vállalkozási/versenyképesség
növelő

Vállalkozásfejlesztés

A támogatás célja
Támogatás célja helyi induló vagy működő mikrovállalkozások, őstermelők, magánszemélyek
támogatása a térség jövedelemteremtő helyzetének javítása érdekében. Közvetlen cél: a helyi
termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakításával egyszerre biztosítható a termelési
tevékenység támogatása és a vevőkör bővítése, a vásárló helybevitele az eladóhoz. Támogatás
vehető igénybe vállalkozások infrastrukturális adottságainak és termelői eszközeinek fejlesztésére
és építésre. Támogatható a bemutathatóságot, a helyben vásárlás lehetőségét biztosító eszközpark
kialakítása/fejlesztése. Támogatható a tevékenységhez kapcsolódó marketing tevékenység, a
projekt nyilvánosságának biztosítása. Támogatható a helyi termékhez kapcsolódó szolgáltatások
igénybevétele.
Helyi termék: Az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén előállított, ott megtermelt,
hagyományos vagy a térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék.
Helyi terméknek minősül továbbá az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tervezési
területén kézműves technológiával előállított termék, melynek alapanyaga nem feltétlenül a
térségből származik (az alapanyag késztermékké feldolgozása a térségben történik).

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1 000 000 Ft.

Maximum támogatási összeg:

50 000 000 Ft

Ügyfélkör (kötelező adattartalom)
működő vagy induló mikrovállalkozás
őstermelő
magánszemély

Támogatható települések köre (opcionális, de ha kimarad, akkor az intézkedés az egész
LEADER HACS illetékességi körére vonatkozik)

minden település

Támogatási kritériumok (opcionális, de a LEADER-szerűség és a vállalások ellenőrzése
érdekében erősen ajánlott)
-

-

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt LEADER támogatással való megvalósulása
esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1 alkalommal részt vesz a HACS
által szervezett helyi termékkel kapcsolatos rendezvényen.
A pályázónak igazolnia kell legalább 2, az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén
működő vállalkozással vagy őstermelővel vagy nonprofit szervezettel az együttműködést
vagy ennek az együttműködésnek a kiépítési szándékát (együttműködési megállapodás
vagy együttműködési szándéknyilatkozat).
15 000 000 Ft felett igényelt támogatás esetén a pályázónak vállalnia kell az üzemeltetési
kötelezettség alatt, hogy a kérelem benyújtását megelőző naptári év átlag létszámához
képest a foglalkoztatottak számát legalább 1 fővel
növeli. (őstermelőre,
magánszemélyre és egyéni vállalkozóra is igaz?)
Kis- és középvállalkozások nem támogathatóak

-

Marketing tevékenységre maximum 750.000 Ft támogatás vehető igénybe.

-

Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
nehéz helyzetben lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.
Elsődlegesen mezőgazdasági feladatellátáshoz kapcsolódó eszköz/gép/technológiai
berendezés, illetve építési tevékenység nem támogatható. (Nem alakítható ki elsődlegesen
mezőgazdasági célokat szolgáló gazdasági épület, nem vásárolható kizárólag
mezőgazdasági célra használható gépi berendezés.)
Nem nyújtható támogatás vásári stand, mobil faház beszerzésére azon a településen, ahol
helyben működik piac.
A pályázatban nem vehet részt az az ügyfél, amely eredményesen szerepelt a 2011-ben
meghirdetett Leader 1022946 célterületen.

-

-

-

-

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
- a nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó építési beruházások esetén az ügyfél nevére szóló – a
tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési
tervdokumentáció másolata, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a
helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok
méretarányos adatait, műszaki leírást
- részletes, tevékenységelemekre kiterjedő költségvetés
- együttműködési szándéknyilatkozat vagy megállapodás (legalább 2 vállalkozással vagy
őstermelővel vagy nonprofit szervezettel) az Innovatív Dél-Zala HACS által rendszeresített
formanyomtatványon

