Kapcsolódó HVS célkitűzés

„Míves Térség” – A térség gazdasági életének
fejlesztése a helyi munkalehetőségek bővítése
érdekében
„A Tudás Térsége” – A térség tudásbázisának
szélesítése
belső
és
külső
erőforrások
igénybevételével)
(Két intézkedés érintése IH állásfoglalásra vár.)

HVS intézkedés megnevezése:

Térségi
mikrovállalkozások
együttműködéssel

fejlesztése

A projekt besorolása
Versenyképesség (vállalkozási célú)

Vállalkozásfejlesztés

A támogatás célja
Támogatás célja helyi induló vagy működő mikrovállalkozások támogatása a térség jövedelemteremtő
helyzetének javítása, a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében térségi vállalkozások
együttműködésével.
Közvetlen cél: Megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
eszközbeszerzés (informatikai fejlesztés is), csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez,

épületrészhez, építményrészhez tartozó építési munka, új épület, építmény kialakítása és
kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés.
A vállalkozások képzési igényeinek biztosítása. Általános és szakmai (nem OKJ), rövid
időtartamú, gyakorlatorientált képzések, tapasztalatcserék szervezése vállalkozások részére,
vagy a pályázó vállalkozás alkalmazottai részére. A vállalkozás tevékenységét bemutató
rendezvény(ek) szervezése.

Marketing és marketing kommunikációs tevékenység megvalósításának, vállalkozások
marketing stratégiájának javítása a piacbővítés érdekében. Marketing tevékenységek,
reklámkampányok, kiállítási megjelenések és online kommunikációs formák támogatása az
értékesítés elősegítése érdekében.
Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg:

1 000 000 Ft

Maximum támogatási összeg:

40 000 000 Ft

Ügyfélkör (kötelező adattartalom)
működő vagy induló mikrovállalkozás

magánszemély, amennyiben az utolsó kifizetési kérelem beadásáig egyéni vállalkozóvá válik
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)

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

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.)
A pályázónak igazolnia kell legalább 2 , az Innovatív Dél-Zala HACS tervezési területén
működő vállalkozással az együttműködést a projekt megvalósítására vonatkozóan (IDZ
HACS által rendszeresített formanyomtatványon együttműködési megállapodás
benyújtásával) A megvalósítás kiterjedhet a projekt eredményeinek népszerűsítésére, a
piaci területek közös bővítésére, a gazdasági tevékenységet bemutató rendezvényeken,
kiállításokon közös megjelenésre, a projekt keretében megvalósuló tevékenységi kör
beszállítói körének kialakítására.
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.
Működő vállalkozás ügyfél vonatkozásában a Vhr.7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
nehéz helyzetben lévőségre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

Marketing tevékenységre maximum 750.000 Ft támogatás vehető igénybe.
Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább 1
rendezvény megtartását a vállalkozási tevékenysége bemutatásáról.
számítógépes hardver és szoftver fejlesztés esetén az informatikai beruházás költsége nem
haladja meg a nettó 3 millió Ft-t.
Az ügyfélnek törekednie kell a költséghatékony forrásfelhasználásra.

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
együttműködési megállapodás térségi vállalkozásokkal az Innovatív Dél-Zala HACS által
rendszeresített formányomtatványon
részletes, tevékenységelemekre kiterjedő költségvetés
építési tervdokumentáció - 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

