Több pontban módosult az Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott
mezőgazdaság című felhívás

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a VP6-16.9.1-17 kódszámú felhívásban több pontja
módosult.
A módosítás az alábbi pontokat érinti:
1. A Kormány a társadalmi együttműködés erősítésének elősegítését a mezőgazdasági termelők, az
oktatási, egészségügyi, szociális intézmények mellett a fogyasztókat tömörítő szervezetek
együttműködésével tervezi megvalósítani.
2. Az 1.1 A felhívás indokoltsága és célja alfejezet a lentiek szerint módosult:
A felhívás célja kiegészült a termelők és a fogyasztók együttműködésének erősítésével történő
megvalósulással.
A 2. célterület esetében Pontosításra került a Közösség által támogatott mezőgazdaság definíciója.
Továbbá fontos kiegészítéskén került be a felhívásba, hogy a termelők és a fogyasztók között nincs
közvetítő fél, a termékek közvetlenül cserélnek gazdát.
3. Az 1.2 A rendelkezésre álló forrás alfejezetben a támogatott támogatási kérelmek várható száma
lecsökkent 120 db-ról 50 db-ra.
4. Pontosítás történt a 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
alfejezetben az együttműködésben részt vevők körét illetően.
FONTOS kiegészítés, hogy egy támogatási kérelem keretében csak az egyik célterülethez
kapcsolódó projekt valósítható meg.
A 2. célterület esetében bekerült a fogyasztók és a termelők szoros elköteleződése mellett történő
megvalósulás.
5. A 3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezet a)
pontjában említett tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek esetében a
támogatás mértéke igazodik a főtevékenység támogatási kategóriájához.
6. A 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben 1. célterület
esetében a termelő üzemi állományoktól biztonságosan elkülönített parcellák kialakítása,
állományok elkülönítése, csomagolóanyag beszerzése, illetve max. 50 LE motorteljesítményű
kistraktor és elektromos kisautó beszerzése is támogathatóvá vált.
A 2. célterület esetében választható, önállóan nem támogatható tevékenység:
„a mezőgazdasági üzemben a célcsoport fogadását célzó, a projekttervben megfogalmazott célok
eléréshez kapcsolódó kis léptékű fejlesztések, mint pl. fogadó és szociális helyiség kialakítása, a
fogyasztók igényeinek kielégítéséhez szükséges fejlesztések, az előállított termékek előkészítése, és
tárolása, fogyasztók részére történő átadáshoz szükséges csomagolóanyag beszerzése stb.”
Valamint mindkét célterület esetében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közé
tartozik a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre és 5.7. Az elszámolható költségek

mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások alfejezetekben felsorolt általános költségekhez
kapcsolódó tevékenységek is.
7. A 3.2 A támogatható tevékenységek
állami támogatási
szempontú
besorolása
alfejezetben szereplő táblázat kiegészült az előző pontban felsoroltak szerinti változásokkal.
8. A 3.3 Nem támogatható tevékenységek alfejezetben a nem támogatható tevékenység listája
kiegészült, így nem támogatható meglévő gépjármű felújítása, átalakítása, valamint élő állatok
beszerzése. Továbbá szárazföldi, légi, vízi közlekedési gépjármű, erőgép beszerzése, kivéve az 1.
célterület esetében 50 LE motorteljesítmény alatti kistraktor, és elektromos kisautó beszerzése.”
9. A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások alfejezetben törlésre került a csoport összetételre
vonatkozó legalább 2 tagi előírás. illetve a konzorcium tagjaira vonatkozó partnerségi és
kapcsolódó vállalkozási kitételek.
Naptári évente legalább egyszer nyílt nap tartása vált kötelezővé, melynek időpontjáró értesíteni
kell a Kincstárat. A nyílt nap tartásával kapcsolatban kötelező szabály, hogy amennyiben a
konzorciumnak több mezőgazdasági termelő is tagja, abban az esetben valamennyi gazdálkodó
tagja üzemében szükséges évente legalább egy nyílt nap tartása. A 2. célterületben foglalt
tevékenységet megvalósító konzorcium fogyasztókat tömörítő szervezete köteles továbbá az
együttműködés tevékenységét bemutató honlapot is üzemeltetni, ezen kívül havonta legalább egy
elektronikus hírlevelet elkészíteni és legalább a célcsoport tagjainak megküldeni. A honlap
elérhetőségéről tájékoztatni kell a Kincstárat.
10. A 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások alfejezet módosítása szerint a projekt
megvalósítása során legalább kettő, legfeljebb hat mérföldkő tervezése szükséges. Törlésre került
az egyszeri elszámolás lehetősége.
11. A 3.6.1 A projekt területi korlátozása alfejezete módosítása alapján vidéki térségben valósul
meg a projekt, amennyiben a projekt megvalósítási helye vidéki térségben található, azaz a felhívás
3. vagy 4. számú mellékletében szereplő térségekben.
12. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 3.9 Biztosítékok köre alfejezet értelmében törlésre került, hogy a
Kincstár nem adhat felmentést a biztosítéknyújtási kötelezettség alól!
13. A 4.1 Támogatást igénylők köre alfejezet módosítása értelmében a konzorciumban legalább egy
tagnak vidéki térségben működő mezőgazdasági termelőnek minősülő mikrovállalkozásnak kell
lennie.
a. Az 1. célterület esetében legalább egy tagja a bevonandó célcsoport speciális
szükségleteit szolgáló, nyilvántartásba vett nevelési-oktatási, szociális vagy
egészségügyi intézmény,
b. A 2. célcsoport esetében törlésre került a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit
szolgáló intézmény elvárt tagsága.

Az 1. célterület esetében a bevonandó célcsoport speciális szükségleteit szolgáló intézmény csak
egy konzorcium működésében vehet részt.

A 2. célterület esetében a fogyasztókat tömörítő, fenntartható élelmiszertermeléssel és közösség
által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos szemléletformálást végző, referenciával rendelkező
szervezetek több konzorciumban is részt vehetnek.
Kiegészítésként jelent meg, hogy a konzorcium vezetője bármelyik konzorciumi tag lehet!
14. A 4.4.2 Kiválasztási kritériumok alfejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok pontosításra illetve
kiegészítésre kerültek.
a. az együttműködésben részt vevők szakmai képzettségének, a mikrovállalkozások
számának, illetve a szakmai megalapozottság és fenntarthatóság értékelési alapja a
projektterv
b. a végzettségek közül csak a mezőgazdasági vagy közgazdasági felsőfokú végzettség
után jár a plusz pont
c. a többletfoglalkoztatás vállalása esetén lábjegyzetben új feltételek lettek
meghatározva:
„A támogatást igénylő tagok székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén egy fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló számára létesített új munkahely (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a
teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg) legkésőbb a projekt fizikai
befejezését követő 60 napon belül. A záró kifizetésnek feltétele, hogy az új munkahely létesítésének
igazolása megtörténjen. Az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó
munkavállaló. Továbbá az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye
nem lehet a támogatást igénylő



kapcsolt vállalkozásának,
partnervállalkozásának, vagy



a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának
többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében
működő telephelye.”

FONTOS VÁLTOZÁS, hogy nem támogatóak azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti
szempontrendszer alapján a kérelemre adott összes pontszám nem éri el a minimális 50 pontot!
15. A felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege alfejezet módosítása alapján az egy évre igénylehető
támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át.
A maximálisan támogatási összeg átváltásánál alkalmazandó árfolyam az 5.5. A) pontnak
megfelelő költségek esetében a 2017. január elsejei EKB középárfolyam (309,83 Ft/EUR), amely
alapján a maximálisan adható támogatás 7.745.750 forint. Az együttműködés keretében
megvalósuló, az 5.5 B) pontnak megfelelő beruházások költségei esetében alkalmazandó árfolyam
szintén a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) alkalmazandó, a
maximálisan adható támogatás összege pedig 24.786.400 forint.
16. Az 5.4 Előleg igénylés című alfejezet módosítása alapján a támogatási előleg - vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részletének - kifizetésétől számított hat
hónapon belül a tervezett mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetés igénylést kell benyújtani és legkésőbb
a záró kifizetési igénylés benyújtásakor az előleggel el kell számolni.

17. Az 5.5 Az elszámolható költségek köre című alfejezet jelentősen módosult az alábbiak szerint:
„A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt
támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható
költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek, valamint a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet 5. sz mellékletében foglaltaknak.
A projekt nem elszámolható költségeinek (5.8. pont) a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó,
nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt
elszámolható költségének.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási
kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem
támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként,
azonban a felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen
be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói
szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon
ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az
elszámolható költségek besorolása.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes
költségét (beleértve a nem elszámolható költségeket is)!
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti
szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató
tartalmazza, amelyet a jelen felhívásban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A jelen alintézkedésben a keretösszeg módszer alkalmazásával a projekt közvetlen és közvetett
költségei kerülnek finanszírozásra.
A) A csoport a projekttervében jóváhagyott, a 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés:
a),b)c) és e) pontban foglalt költségeinek, valamint oktatási költségek közül - az EMVA rendelet
35. cikk (2) k) pontjának megfelelően - kizárólag a környezetvédelemmel és élelmiszerüggyel
kapcsolatos oktatás költségeinek támogatására.
Az elszámolható költségek: az együttműködéssel megvalósuló projekthez kapcsolódó működési
költségek, az EMVA rendelet 61. cikkében foglaltakkal összhangban és a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020
programozási időszak c. Útmutató alapján:
a) a projektelőkészítés költségei:
•
jogszabály, hatóság, felhívás által előírt kötelező előzetes tanulmányok,
műszaki dokumentáció (ideértve a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó szakmai
háttérdokumentációt is) elkészítése,
•
megvalósíthatósági tanulmány,
•
környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat,
•
egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények,

•
szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és
tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb
eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való
kivétel adminisztratív költségét is,
•
tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,
•
közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (ideértve a
közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos szakértő díját is), előzetes
igényfelmérés,
helyzetfeltárás, célcsoport
elemzése,
szakértői
hálózatépítés, szakértői műhelymunkák.
b) az együttműködéshez kapcsolódó működési költségek:

•

Projektmenedzsment költségei:
a projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment
tevékenység személyi jellegű ráfordításai:
a projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül
közreműködő személyzet:
•
bruttó munkabére,
•
személyi
jellegű egyéb kifizetései
(bérjellegű
juttatások,
pl.
utazási költségtérítés, cafeteria),
•
munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja,
•
bérjárulékai.
Általános költségek:
a költségek nem kapcsolhatók teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy
tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység végzéséhez. Ilyen
költségek víz, gáz, elektromos áram, távhő és hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció költsége és díja, takarítás,
állagmegóvás és karbantartás költsége, a projekt vonatkozásában végzett
könyvvizsgálói szolgáltatás stb.;
Saját teljesítés; a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak
személyi jellegű ráfordításai:
A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül
közreműködő személyzet, amennyiben a közreműködő személy munkaköri
leírásában a projekben végzett tevékenysége szerepel – ide nem értve az Útmutató
3.8. pontja szerinti projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyzetet –
•
bruttó munkabére,
•
személyi
jellegű egyéb kifizetései
(bérjellegű
juttatások,
pl.
utazási költségtérítés, cafeteria),
•
a projekthez kapcsolódó munkaköri alkalmassági vizsgálatának díja,
•
bérjárulékai.
Képzési költségek:
Kizárólag az együttműködésben és a projekttervben szereplő, – az EMVA rendelet
35. cikk (2) k) pontjának megfelelően – a környezetvédelemmel és élelmiszerüggyel
kapcsolatos oktatás költségei számolhatók el:
•
az oktatók költségei (szakértői díj, előadói díj);

•
az oktatók és a képzésben résztvevők, illetve a képzés
megvalósításában közreműködő munkatársaknak utazási és szállásköltségei;
Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint járulékokkal
együtt számolhatóak el;
•
képzés megszervezésének és lebonyolításának költségei;
•
a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja.
Közönségkapcsolati tevékenységekhez kapcsolódó költségek, promóciós költségek:
•
a projekt-tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében
meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok,
információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések meghirdetése,
tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok stb.) költsége;
•
a felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költsége.
Az elszámolható költségek nem kapcsolódhatnak olyan folyamatos vagy időszakosan visszatérő
tevékenységhez, amely a vállalkozás(ok) szokásos működési költségei, úgymint rendszeres
adótanácsadás, rendszeres jogi szolgáltatás vagy folyamatos hirdetés.
18. Az 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
alfejezetben részletezett költségtípusok és azok mértéke az összes elszámolható költségre vetítve
(%)az alábbiak szerint módosult:
Költségtípus

Mértéke az összes
elszámolható
költségre vetítve
(%) / maximális
támogatási összeg
(Ft)
Általános költségek és immateriális javak költségei, melyen belül:
5%
2%
Projekt-előkészítési költségek
1%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
1%
Műszaki ellenőri szolgáltatás
2,5%
Projektmenedzsment
0,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
0,5%
Könyvvizsgálat
Maximum 1 db, legfeljebb 50 LE motorteljesítményű kistraktor
beszerzése az 1. célterület esetén (nettó)

2 000 000 Ft

19. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája is kiegészítésre került az
alábbiakkal:
„A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1.
Annak igazolását, hogy a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő tagja(i) lezárt
üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik:
- gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolást,
- egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolást,
- vagy amennyiben a támogatást igénylő a számviteli nyilvántartásaiban a
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeit minden
kétséget kizáróan és ellenőrizhető módon egymástól elkülönítve vezeti, akkor a

támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
állnak rendelkezésre adatok, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó
üzleti beszámolót, vagy egyéb számviteli nyilvántartást.
Őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallást, valamint az adóbevallásra nem kötelezett
őstermelők esetén az értékesítési betétlapot;
2.
a támogatás igénylő együttműködési megállapodását (jelen felhívás keretében a 6. sz.
melléklet, Konzorciumi szerződés minta támogatási kérelemhez);
3.
természetes személy esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű
másolatát;
4.
az 1. célterület esetén a konzorcium oktatási, szociális, vagy egészségügyi intézménye(i)
tagjának a hatályos jogszabályok alapján történő nyilvántartásba vételről szóló
dokumentumot;
5.
a 2. célterület esetén a konzorcium fogyasztókat tömörítő, fenntartható
élelmiszertermeléssel és közösség által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatos
szemléletformálást végző, referenciával rendelkező szervezetek esetében a tevékenységet
tartalmazó alapító okiratot vagy tevékenységeket tartalmazó cégkivonatot és a referenciákat;
6.
jelen felhívás 8. számú melléklete alapján készített projekttervet és annak szükséges
mellékleteit (a projekttervben szereplő adatok, információk, számítások, stb. alapjául szolgáló,
azokat alátámasztó dokumentumok);
7.
a projekt tartalmától függően, beruházási tevékenység esetén a jelen felhívás 3.4.1.1 III.
pontjában leírt hatósági engedéllyel kapcsolatos dokumentumokat;
8.
az ÉNGY-ben nem szereplő építési tételekre valamint a gépekre, berendezésekre és
eszközökre vonatkozólag 3 db azonos műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot az 2. számú
melléklet szerint. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be,
abban az esetben forgalmazói nyilatkozatot kell csatolni, melynek ki kell terjedni arra, hogy az
igényelt tétel egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be;
9.
a jelen felhívás 3.6.2 pontjában leírtak alapján a projekt megvalósításával érintett
ingatlanra vonatkozó releváns dokumentumokat;
10.
a jelen felhívás 4.4.2. 3. pontja szerinti Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó
igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.
FELHÍVJUK FIGYELMET arra, hogy jelen összefoglaló tájékoztató jellegű és a legfontosabb
módosításokat sorolja fel, így a pályázati feltételek és kötelezettségek részletes megismeréséhez a
Pályázati Felhívás alapos áttanulmányozására van szükség!

