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3.4.1.3. Egyéb elvárások Az egyéb elvárásokat a felhívás 4.1.-es pontja tartalmazza.

4.1. Támogatást igénylők 

köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Betéti társaság (117)

Egyéni vállalkozó (231)

Adószámmal rendelkező magánszemély (233)

Őstermelő (ost)

A GFO 113, 117 és 231 kódú ügyfelek a következő feltételeknek együttesen megfelelnek:

- a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a nem 

mezőgazdasági tevékenységből származik

- a mezőgazdasági termelő potenciálja 3000 EUR STÉ alatt van

- az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének illetékességi területén a pályázati felhívás megjelenésekor 

székhellyel rendelkezik, mely a

3.6.1. pontban szereplő települések valamelyikén található

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval

Az őstermelő és GFO 233 kódú ügyfeleknek a következő feltételeknek kell megfelelni:

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a nem 

mezőgazdasági tevékenységből származik

- az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének illetékességi területén a pályázati felhívás megjelenésekor 

székhellyel vagy lakhellyel rendelkezik, mely a

3.6.1. pontban szereplő települések valamelyikén található

- a mezőgazdasági termelő potenciálja 3000 EUR<STÉ>6000 között van

- nem főállásban végzi őstermelői tevékenységét

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval

4.2. Támogatásban nem 

részesíthetők köre

g) Mezőgazdasági termelői potenciálja 3000 EUR STÉ alatt vagy 6000 EUR STÉ felett van GFO 233 ügyfél és 

őstermelő esetében.

h) Mezőgazdasági potenciálja 3000 EUR STÉ felett van GFO 113, 117, 231 kódú ügyfelek esetében.

4.4.2. Kiválasztási 

kritériumok

1. Nem hiánypótolható 

jogosultsági kritériumok

f) Projekt bemutatás (Az ügyfél által csatolt maximum 3000 karakter számmal bemutatott tervezett fejlesztés.)

4.4.2. Kiválasztási 

kritériumok

2. Nem hiánypótolható 

jogosultsági kritériumok

a) Igazolás, hogy a teljes árbevételhez képest a mezőgazdasági árbevétele nem haladja meg az 50% ot a felhívás 3. 

számú melléklete alapján a 2017-es évre vonatkozóan.

5.7. Az elszámolható 

költségek mértékére, illetve 

arányára vonatkozó 

elvárások

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezetben (5.7) felsorolt alábbi költségek 

maximális mértéke (tehát a támogatási kérelem benyújtásakor azok összeadott értéke) nem haladhatja meg az összes 

elszámolható költségre vetítve a 7%-ot: Projekt-előkészítés, Közbeszerzési eljárások lefolytatása, Tájékoztatás, 

nyilvánosság biztosítása, Műszaki ellenőri szolgáltatás, Projektmenedzsment.

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1%

6.1. Támogatási kérelem 

elkészítése során 

csatolandó mellékletek 

listája

Projekt bemutatás (Az ügyfél által csatolt maximum 3000 karakter számmal bemutatott tervezett fejlesztés.)

Helyi-, kézműves termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának támogatása VP6.19.2.1.-47-2-17


