VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése
1. Jogosultak köre:
I.
vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi
személy;
II.
vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
Vidéki térségnek számít: település népessége 10 ezer főnél kevesebb/0 ezer fő feletti
lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei (kivéve Budapest és a
budapesti agglomerációhoz tartozó települések)
2. Önállóan támogatható Tevékenységek
1. célterület:Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (egyet kötelező)
a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;
b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;
c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár,
stb.) felújítása, kialakítása.
2. célterület: Közkonyha fejlesztése (egyet kötelező)
a. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése,
kialakítása;
b. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;
c. étkező helyiség férőhelyének bővítése;
d. konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak, hűtőés csomagolástechnika beszerzése.
3. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
- szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még
ilyen);
- akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen);
- tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
4. Választható tevékenységek
Mindkét célterület esetében:
a. szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;
b. szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és
vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése,
kiépítése.

1. célterület esetében (max a teljes költség 20 %-ig)
- a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása;
- vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.);
- használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése;
- a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések
beszerzése;
- parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása;
2. célterület esetében (max a teljes költség 20 %-ig)
- étkezőbútorok beszerzése;
- étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;
- épület külső felújítása;
- az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöldterület,
konyhakert) kialakítása, átalakítása, felújítása;
- használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése.
5. Nem támogatható tevékenységek
Mindkét célterület esetében: járművek beszerzése
1. célterület esetében: elektromos parkoló-rendszer kiépítése;
2. célterület esetében: új épület építése
6. Egyéb támogatási feltételek
Rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatát szükséges csatolni arról, hogy az
akadálymentesítés megfelel a hatályos OTÉK-nak. Akadálymentesítés: a
közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy
ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész építése/felújítása során kötelező
a projekt-arányos akadálymentesítés;
Nem építési engedély kötelese tevékenység esetén az építési hatóság igazolása
szükséges hogy nem engedély köteles;
Építés engedély köteles tevékenység esetén az eljárást megindítását kell
igazolni;
Állatvásár tartása esetén meg kell felelni a 41/1997. (V.28.) FM rendelet
szabályainak is; A 2. célterület esetén az önkormányzat vagy önkormányzati
társulás kedvezményezett
fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének akként is eleget tehet, ha az
üzemeltetésbe a közétkeztetési közfeladat ellátására létrehozott,
önkormányzati költségvetési szervet von be, vagy akként, hogy a fejlesztést
érintően kizárólag a közétkeztetési közfeladat ellátásra szerződést köt,
amennyiben ahhoz a Támogató előzetesen hozzájárul, és az üzemeltető a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek teljesítését
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átvállalja.
Egyéb
kedvezményezett
fenntartási
és
üzemeltetési
kötelezettségének pedig akként is eleget tehet, ha az üzemeltetésbe a
közétkeztetési közfeladat ellátására által létrehozott intézményt von be, vagy
akként, hogy a fejlesztést érintően kizárólag a közétkeztetési közfeladat
ellátásra szerződést köt, amennyiben ahhoz a Támogató előzetesen hozzájárul
Gép, eszköz és berendezés beruházás esetén kizárólag első üzembe helyezésű,
a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve
gyártott gépek, eszközök, berendezések beszerzése és beépítése támogatható
Nem egy összegben történő elszámolás esetén a támogatói okirat
kézhezvételétől számított 6 hónapon belül el kell számolni a támogatási összeg
legalább 10 %-ával;
Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás;
Mindkét célterület esetében megvalósítható fejlesztés több helyrajzi számon
fekvő ingatlan esetében is;
Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében
fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak,
akkor arányosítást szükséges eszközölni;
A támogatást igénylő köteles vásártér kialakítása, felújítása esetén évente
legalább 2 alkalommal megrendezni az Országos Állat- és Kirakodó Vásár
naptárba felvett állatvásárt, kirakodóvásárt vagy állat- és kirakodóvásárt a
projektmegvalósítás befejezését követő évtől a fenntartási időszak végéig
A támogatást igénylő helyi termelői piaccal kapcsolatos beruházás esetén a
fenntartási időszak alatt a piacon árusító kistermelő
o nevéről és címéről,
o gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről,
o regisztrációs számáról, és
o által árusított termékekről
köteles napi nyilvántartást vezetni, amelyet 5 évig meg kell őrizni és a MÁK
kérésére bemutatni
- Amennyiben a kedvezményezett a meglévő munkavállalói létszámán felül
új munkavállaló/munkavállalók alkalmazását vállalja, úgy vállalnia kell,
hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt együttesen
fenntartja;
Tulajdoni viszonyok
o kizárólag per és igénymentes ingatlanon megvalósuló beruházás
támogatható
o legalább a fenntartás végéig igazolni kell a használati jogot
o tulajdonosi hozzájárulás kell
o osztatlan közös esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulása kell
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva
o használatot érintő bejegyzett jog esetén a jogosult hozzájárulása kell

7. Fenntartási kötelezettség: 5 év
8. Előleg
A támogatás 50 %-a, de ennek megfelelő fedezet kell hozzá. Az előleg kifizetésnek számít,
így ekkor igazolni kell az önerőt
9. Projekt megkezdése, megvalósítása:
A beadás előtt nem kezdhető meg, beadást követő napon saját felelőségre megkezdhető.
Felújítás, korszerűsítés és bővítés esetén az előzetes szemle után kezdhető meg.
A projekt megvalósítására a megkezdéstől/támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24
hónap áll rendelkezésre
A 2014. január 1. után kiállított tervezési számlák elszámolhatóak
10. Projekt benyújtása:
Kezdő időpont:
2017.04.28-tól
Első elbírálási szakasz:
2017.05.29
11. Pontozásnál előnyt jelent
1. célterület esetében:
- új munkavállaló vállalása
2. célterület esetében:
- új munkavállaló vállalása
- szolgáltatást kedvezménnyel igénybevevők aránya nagyobb, mint 80% vagy
50%
- Valamely alapanyag beszerzése rövid ellátási láncból kerül megvalósításra
(REL piacszervezője által igazoltan)
- A szolgáltatás minden nap működik, és biztosítja az étel elfogyasztásának
lehetőségét a szolgáltatás helyén
12. Támogatás összege és mértéke:

