Módosultak a LEADER felhívások
A 2018. január 30-i módosítás az alábbi kiírásokat érinti:
VP6-19.2.1-69-8.1.3-17
VP6-19.2.1-69-8.1.4-17
VP6-19.2.1-69-8.1.5-17
VP6-19.2.1-69-8.1.6-17

A módosítások részletesen a VP6-19.2.1-69-8.1.3-17 felhívás esetében:
A módosítás helye

AMI változott

AMIRE változott

Helyi felhívás által megcélzott

őstermelő, mikrovállalkozás méretű egyéni és/vagy társas

őstermelő, mikrovállalkozás méretű egyéni és/vagy társas

szervezetek rövid, közérthető

vállalkozás, 0-6.000 EUR STÉ üzemméretű vagy ezzel

vállalkozás, 0-6.000 EUR STÉ üzemméretű vagy ezzel

megnevezése

egyenértékű árbevétellel rendelkező gazdálkodók

egyenértékű árbevétellel rendelkező gazdálkodók

4.1. Támogatás igénylők köre

a fejlesztéssel érintett településen a pályázat benyújtását

a fejlesztéssel érintett településen a pályázat benyújtását

pontban

megelőző év január 1-én már rendelkeznie kell székhellyel

megelőző 1 évvel már rendelkeznie kell székhellyel vagy

vagy telephellyel;

telephellyel;

4.2.Támogatásban

nem

részesíthetők köre

d) Aki jelen felhívásra benyújtott helyi támogatási

d) Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő

kérelemmel rendelkezik.

részére,

aki

jelen

felhívás

keretében

elbírálatlan

támogatási kérelemmel rendelkezik.

A módosítások részletesen a VP6-19.2.1-69-8.1.4-17 felhívás esetében:
A módosítás helye
4.2.Támogatásban

nem

részesíthetők köre

AMI változott

AMIRE változott

d) Aki jelen felhívásra benyújtott helyi támogatási

d) Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő

kérelemmel rendelkezik.

részére,

aki

jelen

felhívás

keretében

elbírálatlan

támogatási kérelemmel rendelkezik.
Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei 0,5%

5.7. Az elszámolható költségek
mértéke,

illetve

arányára

vonatkozó elvárások

A módosítások részletesen a VP6-19.2.1-69-8.1.5-17 felhívás esetében:
A módosítás helye

AMI változott

AMIRE változott

5.7. Az elszámolható költségek
mértéke,

illetve

arányára

vonatkozó elvárások
4.2.Támogatásban

nem

részesíthetők köre

d) Aki jelen felhívásra benyújtott helyi támogatási

d) Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő

kérelemmel rendelkezik.

részére,

aki

jelen

felhívás

keretében

elbírálatlan

támogatási kérelemmel rendelkezik.
8. Felhívás szakmai mellékletei
Tartalmai

1. számú melléklet - Üzleti terv

Új üzleti terv sablon jelent meg
22.

értékelési

értékelési

megnevezése

szempontok

szempont
pontosításra

alátámasztó
került:

a

dokumentum
Szombathelyi

Foglalkozatási Paktum által adott igazolás tájékoztatáson
való részvételről

A módosítások részletesen a VP6-19.2.1-69-8.1.6-17 felhívás esetében:
A módosítás helye

AMI változott

Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei 0,5%

5.7. Az elszámolható költségek
mértéke,

illetve

AMIRE változott

arányára

vonatkozó elvárások
4.1. Támogatás igénylők köre

rendelkezik a 2007. évi XVII. Törvény 28. §-a szerint

rendelkezik a 2007. évi XVII. Törvény 28. §-a szerint ügyfél-

ügyfél- azonosítóval; a 2004. évi XXXIV. Törvény alapján

azonosítóval; a 2004. évi XXXIV. Törvény alapján

mikrovállalkozásnak minősül; a fejlesztéssel érintett

mikrovállalkozásnak minősül; a fejlesztéssel érintett

településen a pályázat benyújtását megelőző 1 évvel már

településen a pályázat benyújtását megelőző 1 évvel már

rendelkeznie kell székhellyel vagy telephellyel; legalább

rendelkeznie kell székhellyel vagy telephellyel; legalább

egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; a támogatási
kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző
lezárt

üzleti

évben

mezőgazdasági

árbevételének

tevékenységből

legalább

50%-a

származott.

A

mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel
és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának
kiszámítását a felhívás 4. számú mellékletben szereplő
képlet alkalmazásával kell elvégezni.
4.2.Támogatásban

nem

részesíthetők köre

d) Aki jelen felhívásra benyújtott helyi támogatási

d) Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő

kérelemmel rendelkezik.

részére,

aki

jelen

felhívás

keretében

elbírálatlan

támogatási kérelemmel rendelkezik.
6.1.

A

támogatási

kérelem

elkészítése során csatolandó
mellékletek listája

Mikrovállalkozásnak

minősülő

aktív

mezőgazdasági

hogy

minősülő

aktív

mezőgazdasági

termelő esetén:

termelő esetén:
igazolja,

Mikrovállalkozásnak

a

támogatási

kérelem

benyújtását

igazolja,

hogy

a

támogatási

kérelem

benyújtását

megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem

megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben

rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben

árbevételének legalább 50%-a

árbevételének legalább 50%-a

mezőgazdasági

tevékenységből

származott.

mezőgazdasági tevékenységből származó nettó

A

mezőgazdasági

tevékenységből

származott.

mezőgazdasági tevékenységből származó nettó

A

árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított

árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított

arányának

arányának kiszámítását a Felhívás 4. számú mellékletében

kiszámítását

mellékletében

szereplő

a
képlet

Felhívás

8.

számú

alkalmazásával

kell

szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

elvégezni;
8. Felhívás szakmai mellékletei

ÚJ MELLÉKLET: 4. számú melléklet - A mezőgazdasági
tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó
árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása

Tartalmai
szempontok

értékelési

22.

értékelési

megnevezése

szempont
pontosításra

alátámasztó
került:

a

dokumentum
Szombathelyi

Foglalkozatási Paktum által adott igazolás tájékoztatáson
való részvételről

