
Megnyílt a VIDÉKIES településeken levő mikrovállalkozások 
számára kiírt pályázat! 60-65%-os támogatással! 

Tisztelt Partnerünk! 
Ezúton tájékoztatjuk Önt arról,   hogy a megnyitásra került a vidéki mikrovállalkozások 

létrehozását és  fejlesztését támogató pályázat, és június 1-től egy hónapig lehet  benyújtani a 
pályázati dokumentációkat. 

 

VIDÉKI MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK/FEJLESZTÉSÉNEK támogatása 

Pályázat célja: 

A pályázat célja a vidéki életminőség javítása, amelynek keretében a kistelepüléseken működő 
mikrovállalkozások beruházásaihoz nyújt támogatást. 
Induló vállalkozások is pályázhatnak! 
Természetes személy is pályázhat, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően 
egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát. 

Pályázók köre: 

• Működő vagy induló mikrovállalkozások (statisztikai létszám max. 9 fő, árbevétel max. 500 
M Ft) 

• Természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési 
kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és 
tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként 
végzi. 

Igénylehető vissza nem térítendő támogatás mértéke, összege: 

A projekt összköltségének legfeljebb  65%-a hátrányos helyzetű területen, 
    egyéb esetben maximum 60% 
A támogatás nem lehet több, mint a LEADER HACS illetékességi területén igényelhető legmagasabb 
támogatási összeg. 
 
Pályázható összeg: minimum 1 millió Ft, maximum 35 millió Ft. 
 
A beruházáshoz mikrohitel igénybevehető, maximum 7% éves kamattal! 

Támogatható tevékenységek: 

• gépbeszerzés: műszaki berendezések és eszközök beszerzése (Gépkatalógusban 
szereplő, amennyiben ott nem szerepel, legalább két árajánlatot kell csatolni, amelyek 
hasonló műszaki tartalommal rendelkeznek. Szükséges műszaki leírás is. A beszerezni 
kívánt eszköz illetve gép gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem 
telhet el.) 

• ingatlanépítés és –korszerűsítés: gazdasági tevékenységgel érintett épülethez 
kapcsolódó építési munka, új épület kialakítása. Építési beruházás esetén a 2012. május 
31-én hatályos építési normagyűjtemény alkalmazandó (ÉNGY), szükséges továbbá építési 
műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése… 

• a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű 
infrastruktúra-fejlesztés;  

• minőség- és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése.  

Egyéb fontos tudnivalók: 

• kizárólag 5000 fő alatti vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken (kivéve a 
budapesti agglomeráció településeit akik nem szerepelnek a támogatható települések 
listáján) meghatározott településeken működő mikrovállalkozások vagy induló 
vállalkozások vehetik igénybe a támogatást;  



• nem támogatható azon mikrovállalkozás, amelynek árbevételének több mint 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származik;  

• ingatlanberuházás esetén a költségek mértéke az egyes építési tevékenységeknél 
maximum az Építési Normagyűjteményben meghatározott referenciaár lehet;  

• jelen támogatás de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül. 
• a támogatást megkezdett projektre nem lehet igényelni 
• nem nyújtható támogatás bizonyos (EU működéséről szóló szerződés I. melléklete) 

mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak 
 
További feltételek: 
 
A pályázatban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával 
egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által 
vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet a G0001-12-1 számú 
formanyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban 
MVH) székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségeihez. 
 

A pályázatok június 1-től nyújthatók be (1 hónapig). 

 

Benyújtás helye: a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához. 

Az illetékes iroda kikeresése és elérhetőségei: http://www.umvp.eu/?q=leader 

 

Amennyiben a fenti lehetőség érdekli Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk, mert a 
pályázatra nagyon nagy az érdeklődés. 

Keressen bennünket kedvező árajánlatunkért! 
Bővebb információkért, pályázati kiírásnak megfelelő árajánlatért hívja most kollégáinkat! 
Tel: 92/598-990   Fax: 92/598-995   e-mail: zuggo@t-online.hu 
 

Cím: Zuggó Építőgépek 8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 25. 
 

Pályázati adatlap és információk: 

71/2012. (V. 21.) számú MVH Közlemény 

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok/MVHJogcimKeresoPort
letWindow?tamogatas_id=1000096&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s%2Br%C3%A9szletei&tartalo
m_id=1031080 

(innen letölthető az összes beadandó dokumentum és tájékoztató) 

 

Rendeletek: 

23/2007 (IV. 17) FVM rendelet (Vhr.) 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700023.FVM 

47/2012 (V.11) VM rendelet: 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149135.596835 
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