INNOVÁCIÓS OPERATÍV CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA
ÉS AZ INNOVATÍV PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES BERUHÁZÁS TÁMOGATÁSA
A felhívás kódszáma: VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17
Az összefoglaló 2017.05.03-i időállapot szerint,
tájékoztató jelleggel készült az EIP Pályázati Tájékoztató Roadshow-ra!

Az EIP-AGRI magyarországi hálózatának működtetése a Földművelésügyi Minisztérium feladata, amelyet a Nemzeti A
 grárgazdasági Kamarával,
az Agrárgazdasági Kutató Intézettel és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal együttműködve végez.

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok célkitűzése olyan projektek megvalósítása,
amelyek az agrárgazdaság – beleértve a mezőgazdasági termelés, élelmiszer-feldolgozás, borászat, REL, erdőgazdálkodás – termelékenységének és környezeti hatékonyságának javítását szolgálják, különös tekintettel az erőforrás hatékonyságra és a klímaváltozáshoz való adaptációra.
A projektek innovációs tartalma lehet: új termék-, szolgáltatás-, eljárási- vagy technológiai fejlesztés a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási-, és erdőgazdálkodási
ágazatban.
A projekt eredményének a gazdálkodók széles köre számára is alkalmazhatónak és
szabadon felhasználhatónak kell lennie.1

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE:
Agrár-Innovációs Operatív Csoport tag jogosultság:
• Mezőgazdasági termelők és/vagy élelmiszer-feldolgozók és/vagy erdőgazdálkodók, valamint kutatóhelyek és/vagy tanácsadók és/vagy szaktanácsadók.
Egy kutatóhely több projektben is részt vehet.

Gazdálkodó,
élelmiszer-feldolgozó,
erdőgazdálkodó

Kutató

Szaktanácsadó

Tanácsadó

OPERATÍV
CSOPORT
1 Amennyiben a kedvezményezett a projekt eredményeit nem hozza nyilvánosságra a Támogató jogosult a támogatói
jogviszony elállással történő megszüntetésére.
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ELVÁRÁSOK:2
•
•
•
•

A csoportban legalább öt, gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy
jogi személy vesz részt, akik gazdaságilag és jogilag függetlenek egymástól.
A csoport taglétszámának legalább 40 százaléka az előbbiekben felsorolt ágazatban gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy.
A csoport minden tagjának részt kell vennie a projektben!
A csoport működését írásba foglalt konzorciumi együttműködési megállapodás szabályozza. (A konzorciumi együttműködési megállapodást a Felhívás 3. és
4. számú melléklete tartalmazza). A konzorcium vezetője bármelyik konzorciumi
tag lehet.

HATÁRIDŐK:
A Támogatási Kérelmek (TK) benyújtási időszaka: 2017. május 30. napjától 2017.
november 30. napjáig.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
• 2017. július 3.
• 2017. július 31.
• 2017. augusztus 30.
• 2017. november 30.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
A támogatás célterületei:
− mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoport és projekt,
− élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos csoport és projekt,
− REL-lel kapcsolatos csoport és projekt,
− erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projekt.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység az Operatív
Csoport létrehozása és működtetése:
- agrár-innovációs projektterv kidolgozása,
- a projekttervben foglaltak megvalósítása (tudás-előállítás),
- az együttműködés folyamatos működtetése,3
- a projekt előrehaladásának nyilvános megosztása (tudás-megosztás).
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek az innovatív projekthez
kapcsolódó beruházás megvalósítása:
• Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoportok innovatív projektjeinek
megvalósításához szükséges beruházások esetén:
− Az innovatív eredmény megvalósulását szolgáló projektek megvalósításához szükséges beruházások támogatása

2 Az első három elvárás nem megfelelően teljesítése esetén a Támogató jogosult a támogatói jogviszony elállással
történő megszüntetésére.
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3 Amennyiben a projektmegvalósítás befejezéséig ez a működés nem folyamatos, a Támogató jogosult a támogatói
jogviszony elállással történő megszüntetésére.

5

•

•
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Élelmiszer-feldolgozással, borászattal kapcsolatos csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások esetén:
− új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitá
sok kialakítása;
− épületek, építmények kivitelezése;
− energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek;
− környezetterhelést csökkentő tevékenység;
− megújuló energiaforrást hasznosító technológiák.
Erdőgazdálkodással kapcsolatos csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások esetén:
− erdősítéssel kapcsolatos innovatív projektek támogatása;
− innovatív agrár-erdészeti rendszerek létrehozása;
− erdőtüzek, természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által okozott erdőkárok megelőzésére irányuló innovatív projektek támogatása;
− az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelésére irányuló innovatív projektek támogatása;
− az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak
fejlesztésére irányuló innovatív projektek támogatása;
− az erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és
piaci értékesítésére irányuló innovatív projektek támogatása.

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:
A felhívás keretében-, a korábban már felsorolt tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
•
Az operatív csoportok közös innovációs tevékenysége vonatkozásában:
a) önálló tudományos kutatási (alapkutatási tevékenység) projekt;
b) olyan projekt, amelynek célja az innovációs eredmény kizárólag csoporttagok általi saját célú felhasználása;
c) olyan projekt, amely a piacon már kapható technológia, szolgáltatás vagy
rendszer bevezetésén, egyszerű adaptálásán, imitációján alapszik;
d) olyan projekt, amely nem használ fel tudományos ismereteket;
e) olyan projekt, amely kutatási infrastruktúra fejlesztésére és/vagy kialakítására irányul.
•

Mezőgazdasági termeléssel, élelmiszer-feldolgozással és borászattal kapcsolatos operatív csoportok projekttervében foglalt innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások vonatkozásában:
a) TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység,
a) TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység.

•

Erdőgazdálkodással kapcsolatos operatív csoportok projekttervében foglalt
innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges tevékenységek vonatkozásában:
a) karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése;
a) rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvény telepítése.
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TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, INTENZITÁSA, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
•

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok létrehozására, működtetésére és innovációs tevékenységének támogatására igényelhető támogatás összege 150.000
eurónak megfelelő forint/projekt, az elszámolható költségek 100 százaléka.
Elszámolható költségek:
− projekt-előkészítés
− projektmenedzsment
− szolgáltatásvásárlások (felmérések, kutatások, kommunikációs tevékenységek költségei stb.)
− kutatás-fejlesztés és innováció
− saját teljesítés
− útiköltségek
− eszközbeszerzés

•

Az Agrár-Innovációs Operatív Csoportok projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások esetén: mezőgazdasági termeléssel, élelmiszer-feldolgozással, borászattal és REL-lel kapcsolatos csoport és projektek esetén tagonként 206.000 eurónak megfelelő forint összeg. Kollektív beruházás esetén
maximum 1.030.000 eurónak megfelelő forint összeg.
Elszámolható költségek:
− a beruházás előkészítési költségei
− ingatlanvásárlás
− terület-előkészítés
− eszközbeszerzés stb.

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:4
TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT

MAX.
PONTSZÁM

Csoport összetételének sokszínűsége

12

A csoport tagjainak szakmai felkészültsége

15

A csoporton belül a mikro- és kisvállalkozók aránya

5

A csoporton belül a fiatal gazdák aránya

5

A projektterv értékelése a gyakorlati tudás-megosztás
szempontjából

17

A projekt innovációs potenciálja

16

Az eredmény megosztásának várható hatása, hatásossága,
a kitűzött cél gyakorlati megvalósíthatósága, realitása, a projekt
tervezett gyakorlati hasznossága és hasznosíthatósága

14

A költség-eredmény becslése, a támogatás-felhasználás
hatékonysága

16

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes
elszámolható költség 50 százaléka, a nem közép-magyarországi régióban (nem
KMR) az összes elszámolható költség 60 százaléka.5 A fiatal mezőgazdasági termelők által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Maximálisan 100 pont adható és minimálisan 50 pontot kell elérni!
4 Minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási
összeg 2 százalékkal kerül csökkentésre.
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5

regionális beruházás esetén eltérő a támogatás intenzitás
9

•

Erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projektek esetén tagonként
112.000 eurónak megfelelő forint összeg. Kollektív beruházás esetén maximum
560.000 eurónak megfelelő forint összeg.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK:
•

Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
- valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási- vagy
egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott –
eljárás alatt áll,
- ha nem felel meg az alábbi követelményeknek:
 rendezett munkaügyi kapcsolatoknak
 a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglaltaknak
 átlátható szervezeti minősítésnek,
- mesterségesen teremtette meg azokat a körülményeket, amelyek támogatási jogosultság megszerzéséhez szükségesek.

•

A Kedvezményezett személyében történő változás esetén a Kedvezményezett
elveszíti a támogatásra való jogosultságát, ha felvásárlás folytán elveszíti KKV
státuszát és a nagyvállalat a felhívás keretében nem lett volna támogatható.

•

A Támogató a szerződéstől eláll, ha a Kedvezményezett a támogatói okirattal
jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 százalékát nem teljesíti.

•

A Támogató a szerződéstől eláll, ha a Kedvezményezett már nem felel meg
a jogosultsági feltételeknek. Kivéve, ha olyan jogosultsági feltételről van szó,
amelynek változása életszerű vagy a projekt megvalósítása érdekében be kell
következnie.

•

A Támogató a szerződéstől eláll, ha a Kedvezményezett a jogosulatlanul megszerzett pont(ok) levonásával a támogatáshoz szükséges minimálisan meghatározott pontszámot nem éri el.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 50 százaléka, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR)
az összes elszámolható költség 60 százaléka. A fiatal mezőgazdasági termelők által
végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
(Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére
irányuló beruházások c. művelet, mivel ezen beruházás esetében a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40 százaléka, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség
50 százaléka.)
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KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK, MELLÉKLETEK:

•

A támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha a projekt
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt / a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során megállapításra kerül, hogy a támogatást
igénylő a műszaki és szakmai elvárásokban előírt kötelezettségeinek nem tett
eleget. (Esetenként alkalmazandó jogkövetkezmények: 5. sz. melléklet II. pontjában
lévő táblázatban)

•

A támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és a támogatási összeg csökkentésre kerül, ha a projekt végrehajtására rendelkezésre álló
időtartam alatt / a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során
megállapításra kerül, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget. (Feltéve, ha az így jogosulatlanul megszerzett pont(ok) levonásával még eléri a támogatáshoz szükséges minimálisan meghatározott pontszámot.) (5. sz. melléklet III. pontjában lévő
táblázat)
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A támogatási kérelem benyújtásakor a következő mellékletek csatolása szükséges:
1. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolások, nyilatkozatok,
dokumentumok.
2. A projektterv és annak értékeléséhez szükséges dokumentumok.
3. Engedélyköteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez
mellékelni kell a támogatást igénylő ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes
építési engedélyt, vagy ennek hiányában az illetékes hatóság közokirati
formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról valamint
a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
4. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az illetékes építésügyi
hatóságtól megkért eredeti nyilatkozatot kell mellékelni arról, hogy az
építés nem engedélyköteles, valamint csatolni kell a hatósági szolgáltatás
keretében benyújtott építési tervdokumentációt és a beruházás előtti,
eredeti állapotot bemutató tervrajzokat. Továbbá csatolni szükséges a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által kiállított igazolást arról,
hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött, VAGY
a településképi bejelentés tudomásulvételéről kiállított igazolást.
5. Az ÉNGY-ben (Építési normagyűjteményben) nem szereplő építési tételekre, valamint a gépekre, berendezésekre és eszközökre vonatkozólag 3 db
funkcionálisan azonos műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot az 1. sz.
melléklet szerint.
6. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be,
abban az esetben forgalmazói nyilatkozatot kell csatolni, amelynek ki kell
terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be.
7. Ha a fejlesztés építési beruházásra illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF
7. fejezete szerinti dokumentumokat,
8. A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) rendezett tulajdoni és/vagy használati
viszonyainak igazolása.
9. Az önerő igazolását (a felhívás 3.10. pontja szerint).
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AZ ELSŐ KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSHEZ A KÖVETKEZŐ MELLÉKLETEK
CSATOLÁSA SZÜKSÉGES:

10. Konzorcium esetén csatolandó a felhívás mellékletét képező „KONZORCIUMI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c.
dokumentum kitöltött példánya a 3. számú melléklet szerint.
11. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott
igénybejelentő.
12. A vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások esetében független könyvvizsgálói igazolás arról,
hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két év mindegyikében
erdőgazdálkodásból (TEÁOR 02) és/vagy fűrészárugyártásból (TEÁOR 16.1)
származó nettó árbevételük elérte legalább a 2,5 millió forintot és az összes
nettó árbevételük legalább 50 százalékát ez teszi ki.
13. Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a
Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.
14. Amennyiben a tervezett beruházás az energiahatékonyság javítására illetve
megújuló technológia alkalmazására vonatkozó beruházásokkal kapcsolatosan érintett, akkor a támogatási kérelemhez csatolni szükséges a feltételnek való megfelelést alátámasztó leírást, tervet, számítást, dokumentációt.
15. Mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő konzorciumi tag
beruházási tevékenységei esetén további mellékletek csatolása szükséges
a felhívás 6.1. fejezetében foglaltak szerint.

■■ közbeszerzési dokumentáció;
■■ elszámolni kívánt kiadásokat igazoló számlák és a kifizetésüket igazoló bizonylatok;
■■ legalább 3 db egymástól független ajánlattevőtől, azonos műszaki tartalommal rendelkező, a teljesítéskor érvényes, jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalmi és formai kellékekkel rendelkező
árajánlat, amennyiben a kivitelező személye időközben bármilyen okból megváltozik;
■■ gépbeszerzés esetén termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez
szükséges okiratok (minőségi/megfelelőségi nyilatkozat, garanciális/jótállási igazolás);
■■ építési napló a nyilvántartási résszel és/vagy felmérési napló, valamint ÉNGY bontású számlarészletező;
■■ műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (amennyiben releváns);
■■ hatósági engedély(ek);
■■ nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-műszaki tervdokumentáció és annak
hatósági igazolása, hogy a beruházás nem engedélyköteles;
■■ amennyiben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a tervezett projekt környezeti hatásvizsgálat köteles, abban az esetben a környezeti hatástanulmány;
■■ hálózatra termelő napelemes projekt esetén a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási
dokumentáció;
■■ idegen nyelven kiállított bizonylat esetében a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.
26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítás;
■■ bérjegyzék (Megbízási díj elszámolása esetén a díjelszámoló bizonylat másolata), járulékok megfizetését igazoló bizonylat másolata (bankszámlakivonat, kifizetést igazoló kiadási pénztárbizonylat),
továbbá jutalom esetén a munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi
munkabér összegének megfelelő jutalom vagy annak időarányos részét munkaszerződések másolati
példánya és annak igazolása arról, hogy a munkavállaló valóban a projekttel foglalkozott;
■■ kiküldetési rendelvények, útnyilvántartás másolata, valamint a hivatalos utat alátámasztó dokumentumok (meghívó, jelenléti ív, regisztrációs lap, emlékeztető közül legalább egy dokumentum);
■■ minden esetben az első eredeti számla másolata és a kiadás pénzügyi rendezését igazoló dokumentum, valamint szerződés a szolgáltatás igénybevételéről és az ügyfél által kiállított teljesítésigazolás
a szolgáltatás megvalósulásáról;
■■ a konzorciumvezető által aláírt teljesítési igazolás a konzorciumi tag saját teljesítés keretében elvégzett munkájáról;
■■ amennyiben a tervezett projekttel kapcsolatban az erdészeti hatóság engedélyének beszerzése
szükséges, abban az esetben az erdészeti hatóság által jogerősen jóváhagyott telepítési engedély
vagy szerkezetátalakítási engedély vagy létesítési engedély, illetve jogerős erdőterv.

A felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor és feltöltésekor szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
■■
■■
■■
■■
■■

JEGYZETEK

EIP-AGRI Magyarország honlap: http://eip.fm.gov.hu
EIP pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: http://www.nak.hu
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala: https://www.sztnh.gov.hu/hu
Szabadalmi bejelentés benyújtásával kapcsolatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának oldalán talál információt: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szabadalom/nemzeti-bejelentes illetve a https://www.sztnh.gov.hu/hu/
szakmai-oldalak/szabadalmi-oltalom/nemzeti-bejelentes/eljaras-menete/tajekoztato oldalakon.

■■ Kérdéseit felteheti az eip-agri@fm.gov.hu e-mail címen is.

16

17

JEGYZETEK

18

IMPRESSZUM
Második, javított kiadás
Szerkesztők: Balla Ágnes, Decsák Tamás, Fekete Anett, Reszkető Tímea
Kiadja: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
+36 1 802 6100
Grafika: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Marketing igazgatóság
Nyomda: Crew Kft.

EIP-AGRI Magyarország honlapjának elérhetősége: http://eip.fm.gov.hu/

Az „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges beruházás támogatása”
ISBN 978-615-5307-37-9

