HÍRLEVÉL

FRISS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK ELINDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA – Diverzifikáció,
mikrovállalkozások elindítása / VP6-6.2.1-16
Két célterületen lehet pályázni:
1. „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági
tevékenységek diverzifikációja”, támogatási keretösszeg 5,54 Mrd Ft.
2. „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása”, támogatási keretösszeg
8,31 Mrd Ft.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak: elsődleges mezőgazdasági termelés, mezőgazdasági
termék feldolgozása vagy értékesítése, energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás. Minden
más (10.000 fő alatti településen megvalósuló) helyi szükségleteket kielégítő árutermelő vagy szolgáltató tevékenység
elindítása támogatható.
Támogatást igénylők köre:
1.célterületnél: mezőgazdasági termelő, akinek éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik és életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2015. január 1-től 10.000 fő alatti településen van,
2. célterületnél: az a magánszemély, akinek életvitelszerű tartózkodási helye legalább 2015. január 1-óta 10.000 fő alatti
településen van és első ízben indít vállalkozást (vagyis nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt
tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak)
Elvárások a támogatói okirat átvételét követően: 9 hónapon belül meg kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását, majd 6
hónapon belül elindítani az új tevékenységet illetve új vállalkozást, legkésőbb 4 éven belül teljesíteni kell az üzleti tervben
leírtakat, teljes állású önfoglalkoztatás kötelező
A támogatási kérelmek benyújtásának kezdete: 2016.10.24. Az 1. értékelési határnap 2016.11.24, a második 2017.02.24
Értékelés alapja: szakmailag és pénzügyileg megalapozott üzleti terv (65 pont), aprófalvas településen van az
életvitelszerű tartózkodási hely (10 pont), az önfoglalkoztatáson túl +1 fő foglalkoztatását vállalja (15 pont), életvitelszerű
tartózkodási helye komplex programmal fejlesztendő/fejlesztendő/kedvezményezett járásban van (10/8/5 pont) .
Összesen 100 pont adható, min. 32 pontot el kell érni.
A támogatás formája: Egyösszegű átalány (egyszerűsített elszámolás), két részletben, vissza nem térítendő. Igényelhető
támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg (kb. 12,5 millió Ft). A támogatási okirat átvételét követően beadott első
kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. A fennmaradó 25% az üzleti terv határidőn belüli
teljesülését követően hívható le (legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével).

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL / EFOP-1.3.5-16
Magyarország Kormányának felhívása egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének
elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása
érdekében.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 18 millió Ft - 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak
szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával
hozzájárulnak:
- a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez;
- az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
- a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
- a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.
A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
Alapvető célok:
- A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már
létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai
tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein,
- Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése
és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása.
- A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a
társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás
megerősítése
Részcélok:
- Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, azok a helyi
társadalom igényét szolgáló eredményességének megmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése,
adaptációjára felkészülés, illetve annak támogatása
- A kedvezményezett szervezetek szociális és társadalmi célú szolgáltatási kapacitásának az azonosított helyi igényekre
szabott fejlesztése
- Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, illetve szervezett biztosítása, az önkéntesség
népszerűsítése minden korosztály tekintetében
- A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi
kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása
- A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, együttműködési lehetőségeinek
megtalálása- A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének biztosítása, kisközösség-mentor
hálózat kialakítása
- A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.
- Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
- biztosítja.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig
nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap, legfeljebb 48 hónap áll
rendelkezésre.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett,
vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Pályázhatnak:
a) Egyéb egyesület GFO kód: 529
b) Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
c) Egyéb alapítvány GFO kód: 569
d) Egyéb szövetség GFO kód: 517
e) Vallási tevékenységet végző szervezet GFO 525
f) Bevett Egyház GFO 551
g) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
h) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
i) Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
j) Közalapítvány GFO: 561
k) Közalapítvány Önálló intézménye GFO: 562
l) Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO: 563
m) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO: 599
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 18-tól 2018. szeptember 3-ig van
lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. szeptember 15.
2016. november 15.
2017. szeptember 15.
2018. február 1.
2018. szeptember 3.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

