
KIVONAT A CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

VP6-19.2.1.-18-9-20 

Mikrovállalkozások eszközbeszerzése felhívásáról 



Általános tudnivalók a LEADER Felhívások keretében igénybe vehető támogatásokról:

• Vissza nem térítendő, utófinanszírozott támogatás

• Előleg igénylés: az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-a

(az előleg igényléshez garanciavállaló nyilatkozat, készpénzletét (vagy aranyletét), garanciaszervezet által vállalt

kezesség, kötelezvény, állami kezesség)

• A támogatást igénylőnek a projekt támogatás feletti és a nem elszámolható költségeit önerőből szükséges

fedeznie

• Eszköz, gép, marketing tevékenységek, weboldal tervezetés, készítés szolgáltatások esetében – 3 db

egymástól független ajánlattevőtől származó árajánlat a felhívásokban rögzített tartalmi elemekkel



Általános tudnivalók a LEADER Felhívások keretében igénybe vehető támogatásokról II.:

• Elektronikus benyújtás a Magyar Államkincstár https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ weboldalán, az

elektronikus ügyintézési felületen

• A benyújtáshoz szükséges MÁK Ügyfél – azonosító és Ügyfélkapus hozzáférés

• Ha az ügyfél támogatási kérelmét nem saját maga, hanem képviselő útján kívánja benyújtani:

• a meghatalmazott vagy elsődleges képviselő Kincstár általi nyilvántartásba vétele (MÁK Ügyfél-azonosító)

• a meghatározott képviseleti forma (meghatalmazott vagy elsődleges képviselő) előzetes bejelentése

• Az ügyfél-azonosítóval már rendelkező ügyfelek részére javasolt a Kincstárhoz (korábban: Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Hivatalhoz) bejelentett adatok ellenőrzése és szükség esetén a megváltozott adatok

módosítása

Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamu-kincstar-kozlemeny

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/58-2021-vii-21-szamu-kincstar-kozlemeny


Mikrovállalkozások eszközbeszerzése - VP6-19.2.1.-18-9-20

A felhívás helyi adottságokra, helyi igényekre épülő fejlesztését, a piaci igényeknek megfelelő új

tevékenységek bevezetését, a munkavégzés feltételeinek javítását támogatja.

A helyi felhívásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 284,8 millió Ft

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 8-20 db

Igényelhető minimum támogatási összeg: 500 ezer Ft

Maximum támogatási összeg: 25 millió Ft

Igényelhető maximális támogatási előleg: 50% - 12,5 millió Ft

Támogatási intenzitás: 70%

Támogatási kérelem benyújtására jogosultak GFO kódok szerint:

• Betéti társaság (117),

• Egyéni vállalkozó (231),

• Korlátolt felelősségű társaság (113),

• Egyéni cég (228)



Támogatott tevékenységek:

Önállóan támogatható 

tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, 

önállóan nem támogatható 

tevékenységek

Választható, önállóan nem 

támogatható tevékenységek

• Új eszközök, gépek 

beszerzése

• Kötelező nyilvánosság 

biztosítása

• Online megjelenés 

biztosítása

• Immateriális javak 

beszerzése

• Marketing tevékenység

• Projektmenedzsment



Támogatást igénylőkre vonatkozó legfontosabb feltételek:

• A kérelmező székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelepe a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a CSVE

HACS területén van (Pásztói járás 25 településének valamelyike)

• A projekt megvalósítási helye a CSVE HACS területén van

• A kérelmező rendelkezik MÁK Ügyfél – azonosítóval

• Egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra

• A vállalkozás rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel, amelyet beszámoló/SZJA bevallás benyújtásával 

igazol (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).

• KIZÁRÓLAG Mikrovállalkozások támogathatóak a felhívás keretében 

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.



Kötelező:

• A projektek keretében létrejött marketing anyagokon a VP arculati elemek és a HACS logó feltüntetése

• Arculati tábla a fejlesztési megvalósítási helyén – A3 méretben

• Évente 1 alkalommal monitoring adatszolgáltatás a HACS-nak

• Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt a megvalósult projektről fényképes beszámoló benyújtása a HACS-nak

Nem támogatható tevékenységek: 

• Az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek.

• Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gép- és eszközbeszerzés;

• Építési tevékenység;

• Az élőállat, tenyészállat, növény beszerzés;

• Szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység (TEÁOR 55 ágazat);

• A motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;

• A termőföld, ingatlan vásárlása;

• Használt eszköz és gép beszerzése;



Legfontosabb tudnivalók és műszaki szakmai elvárások: 

• 3 éves fenntartási kötelezettség

• A projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartam: TO kézbesítéstől számított 24 hónap 

• Minimum 1 – maximum 2 mérföldkő tervezhető a projekt megvalósítása során

• A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a felhívás alapján

• A projekt megvalósítható több helyrajzi számon fekvő ingatlanon is

• A felhívás keretében megvalósított projekt csak együttműködés keretében valósulhat meg

• Kötelező új weboldal vagy meglévő weboldal esetében új aloldal indítás

• Marketing és online megjelenés biztosítása tevékenység max 5 %

• A nettó 20.000 Ft alatti nettó egységárú eszköz nem számolható el

• A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszakban a bázisév foglalkoztatotti átlaglétszámot 

fenntartja (bázisév: támogatási kérelem benyújtását megelőző év) 



Pontozás

A felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritérium 3. pontjában kerülnek felsorolásra a pontozási szempontok.

Az elérhető maximális pontszám 100 pont.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott

összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot.

Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

A legfontosabb tartalmi értékelési szempontok:

• A támogatást igénylő kötődése a térséghez (mikortól rendelkezik székhellyel /telephellyel/fiókteleppel a

HACS területén)

• A fejlesztés megvalósításának helye benne van-e 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet 2. mellékletében

(Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel

sújtott települések)

• A fejlesztés megvalósítási helye szerinti település lakosságszáma

• A projekt szakmai együttműködést tartalmaz



Pontozás II.

• A támogatást igénylő és a fejlesztés népszerűsítése

• Tevékenység diverzifikálása, új tevékenység felvétele

• Kapcsolattartás a Cserhátalja HACS munkaszervezetével (személyes konzultáció/fórum részvétel)

• Foglalkoztatási hatás, munkahelyteremtés

• Üzleti tervben megfogalmazottak minősége



Értékelési szakaszok:

2022.12.30.

2023.01.31

2023.02.15

2023.02.28

2023.03.15

2023.03.31

2023.04.28

2023.05.31

A helyi 
támogatási 
kérelmek 

benyújtásának 
kezdő időpontja: 

2023.05.31.



LEADER Helyi Felhívások elérése:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml


www.cserhatalja.eu

http://www.cserhatalja.eu/


Elérhetőségek:

Munkaszervezeti Iroda – 3053 Kozárd, Külterület 095. hrsz

Weboldal: www.cserhatalja.eu

Facebook: https://www.facebook.com/cserhataljaHACS/

Munkatársak elérhetőségei:

Kodák József munkaszervezet – vezető: 30/718-0895; kodak@cserhatalja.eu

Tábori Mónika munkaszervezet – vezető helyettes: 30/718-0902; monika@cserhatalja.eu

http://www.cserhatalja.eu/
https://www.facebook.com/cserhataljaHACS/
mailto:kodak@cserhatalja.eu
mailto:monika@cserhatalja.eu
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