
 

1 

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól 

2019. április 30-ig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, 

jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi 

alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma az 1. célterület esetében: 70 - 100 db. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma a 2. célterület esetében: 460 - 520 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke:  

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit 

tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások 

besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő 

besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra: 
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 A támogatás 
maximális 
összege  

 

Maximális 
támogatási 
intenzitás  

 

Maximális 
támogatási 
intenzitás  

 

Maximális 
támogatási 
intenzitás  

 

Maximális 
támogatási 
intenzitás  

 
A 290/2014. 
(XI.26.) Korm. 
rendelet 
szerinti 
kategóriába 
tartozó 
járásban lévő 
település  

 

  
 
 

nem besorolt 

 

 
 
 

kedvezményezett 

 

 
 
 

fejlesztendő 

 

 
 

komplex 
programmal 
fejlesztendő 

 

1. célterület  

 
50 millió Ft  

 
75%  

 
85%  

 
90%  

 
95%  

 
2. célterület  

 
20 millió Ft  

 
75%  

 
85%  

 
90%  

 
95%  

 

Az igényelhető támogatási összeg és mérték „A támogatható tevékenységek állami 

támogatási szempontú besorolása” pontban foglaltak figyelembe vételével értendő. 

A maximálisan igényelt támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott 

célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét. 

Több célterületre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben 

igényelhető maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az érintett célterületek 

esetében igényelhető maximális támogatások összegét. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Mindkét célterület esetében: 

a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy. 

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 

eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MÁK eljárási törvény) 

28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre 

nyilvántartásba vett ügyfél. 

Jelen felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs 

lehetőség. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét arra, hogy többségi állami tulajdonban álló 

gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási 

kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 
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Helyi termelői piac vagy vásártér fejlesztése (1. célterület) esetében (legalább egy 

tevékenység kötelezően választandó): 

a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása; 

b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása; 

c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) 

felújítása, kialakítása. 

Közkonyha fejlesztése (2. célterület) esetében (legalább egy tevékenység kötelezően 

választandó): 

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, hűtő- és 

csomagolástechnika beszerzése. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Mindkét célterület esetében: 

 szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben nincs még 

ilyen); 

 akadálymentesítés (amennyiben nincs még ilyen); 

 tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 

Választható, önállóan nem támogatható 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. 

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt 

elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak: 

1. célterület esetében: 

 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: 

 étkezőbútorok beszerzése; 
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 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. 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az 

államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a 

kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió 

intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a 

tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem 

tartalmazó forrás minősül. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 

nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az 

előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában 

kell igazolnia. 

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott 

módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, az egyetlen – záró – kifizetési igénylés 

keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatok nyújtandók be. 

Előleg: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. Az 

előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete 

tartalmazza. 


