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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME: Helyi élelmiszeripari és kézműipari termékek előállításának és értékesítésének 

támogatása 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: VP6-19.2.1-54-2-17 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGJELENÉSÉNEK IDEJE: 2017. október 30. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSOK SZÁMA: 3 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2017. december 29. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. február 8. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. június 12. 

 

VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

4.4.2.3. Tartalmi 
értékelési 
szempontok 

8. A fejlesztés kistelepülésen valósul meg c. 
értékelési szempont első rész szempontjánál az 
értékelést alátámasztó iratnál megadott évszám 

(2047) javításra kerül (2014). 

8. A fejlesztés kistelepülésen valósul meg c. 
értékelési szempont első rész szempontjánál az 
értékelést alátámasztó iratnál megadott évszám 

(2047) javításra kerül (2014). 

4.2. 
Támogatásban 
nem 
részesíthetők 
köre 

d) Aki - non-annex termék előállításához 
kapcsolódó fejlesztés esetén - mezőgazdasági 

termelőnek minősülő mikro-vállalkozásként vagy 
adószámmal nem rendelkező magánszemélyként 
nyújt be támogatási kérelmet és a VP6-6.2.1-16 

vagy VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati 
felhívások keretében támogatást nyert, vagy 

benyújtott és el nem bírált pályázattal 
rendelkezik. 

d) Aki - non-annex termék előállításához 
kapcsolódó fejlesztés esetén - mezőgazdasági 

termelőnek minősülő mikro-vállalkozásként vagy 
adószámmal nem rendelkező magánszemélyként 
nyújt be támogatási kérelmet és a VP6-6.2.1-16 

vagy VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívások 
keretében támogatást nyert, vagy a VP6-6.4.1-16 

kódszámú pályázati felhívás keretében 
benyújtott és el nem bírált pályázattal rendelkezik. 

4.3. A 
támogatási 
kérelem 
benyújtásának 
határideje és 
módja 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra: 2018.03.02; 
2018.05.04; 2018.08.31;2018.12.14. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek 

kerülnek együttesen elbírálásra: 2018.03.02; 
2018.05.04; 2018.07.31; 2018.09.30; 2018.12.14. 

6.1. A 
támogatási 

kérelem 
elkészítése 

során 
csatolandó 

dokumentumok 
listája 

p) mezőgazdasági árbevétel arányát igazoló irat 
- a könyvvezetést végző személy által készített 
és ellenjegyzett, a felhívás 4. számú melléklete 

alapján készült levezetéssel alátámasztott 
számítás az utolsó lezárt év szerinti 

mezőgazdasági tevékenységből származó 
árbevételről, melyhez csatolni szükséges a 

vonatkozó főkönyvi kivonatot és/vagy mérleg 
beszámolót stb. 

- őstermelő esetén személyi jövedelemadó 
bevallás, valamint az adóbevallásra nem 

kötelezett őstermelők esetén az értékesítési 
betétlap 

p) mezőgazdasági árbevétel arányát igazoló irat 
- a könyvvezetést végző személy által készített és 

ellenjegyzett, a felhívás 4. számú melléklete 
alapján készült levezetéssel alátámasztott 

számítás az utolsó lezárt év szerinti 
mezőgazdasági tevékenységből származó 
árbevételről, melyhez csatolni szükséges a 
vonatkozó főkönyvi kivonatot/rovatszám 

kivonatot és/vagy mérleg beszámolót stb. 
- őstermelő esetén személyi jövedelemadó 
bevallás, valamint az adóbevallásra nem 

kötelezett őstermelők esetén az értékesítési 
betétlap 



t) amennyiben a támogatást igénylő 
telephely/fióktelep alapján jogosult a kérelem 

benyújtására és a telephely/fióktelep az a)-f) vagy 
h) pont szerinti iratokkal nem igazolható, NAV 

változásbejelentés 

t) amennyiben a támogatást igénylő 
telephely/fióktelep alapján jogosult a kérelem 

benyújtására és a telephely/fióktelep az a)-f) vagy 
h) pont szerinti iratokkal nem igazolható, NAV 
változásbejelentés, annak hiányában NAV 

törzsadat igazolás 

d) önálló tevékenységet végző magánszemély 
esetén adóbejelentkezési lap 

d) önálló tevékenységet végző magánszemély 
esetén adóbejelentkezési lap, annak hiányában 

NAV törzsadat igazolás 

e) egyéni vállalkozó/cég esetén egyéni vállalkozói 
igazolvány 

e) egyéni vállalkozó/cég esetén egyéni vállalkozói 
igazolvány, annak hiányában az illetékes járási 

hivatal igazolása, vagy egyéni vállalkozói 
nyilvántartás törzsadat 

3.4.1.1. Műszaki 
és szakmai 
elvárások 

3. A projektek megvalósításával, 
gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások 

 
- amennyiben az igényelt támogatás összege az 

5 millió Ft-ot meghaladja, a felhívás 3.4.2. 
pontjában foglaltaktól eltérően legalább 2 

mérföldkövet szükséges tervezni 
 

- amennyiben a projekt építési tevékenységet 
nem tartalmaz, a felhívás 3.5.2. pontjában 

foglaltatktól eltérően a projekt fizikai befejezésére 
a projekt megkezdését vagy amennyiben a 

projekt a támogatói okirat kézbesítéséig nem 
kezdődött meg, a támogatói okirat kézbesítését 
követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre 

3. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel 
kapcsolatos elvárások 

 
- amennyiben az igényelt támogatás összege az 

5 millió Ft-ot meghaladja, a felhívás 3.4.2. 
pontjában foglaltaktól eltérően legalább 2 

mérföldkövet szükséges tervezni, kivéve, ha a 
pályázó 12 hónapon belül megvalósítja a 

projektet 
 

- amennyiben a projekt építési tevékenységet 
nem tartalmaz, a felhívás 3.5.2. pontjában 

foglaltatktól eltérően a projekt fizikai befejezésére 
a projekt megkezdését vagy amennyiben a 

projekt a támogatói okirat kézbesítéséig nem 
kezdődött meg, a támogatói okirat kézbesítését 
követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre 

 
- amennyiben az igényelt támogatás összege 

az 5 millió Ft-ot meghaladja és legfeljebb 1 
mérföldkő tervezett, a felhívás 3.5.2. pontjában 

foglaltaktól eltérően a projekt fizikai 
befejezésére a projekt megkezdését, vagy 
amennyiben a projekt a támogatói okirat 

kézbesítéséig nem kezdődött meg, a 
támogatói okirat kézbesítését követően 
legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre 

3.5.1. A projekt 
megkezdése 

A fejezet 3. - alábbi - bekezdése törlésre kerül. 
 

Amennyiben a HACS előzetes helyszíni szemlét 
nem folytat le, a pályázót a támogatási kérelem 
benyújtását követő 60 napon belül értesíti. Az 
értesítést követően a projekt az igénylő saját 

felelősségére megkezdhető. 

A fejezet 3. - alábbi - bekezdése törlésre kerül. 
 

Amennyiben a HACS előzetes helyszíni szemlét 
nem folytat le, a pályázót a támogatási kérelem 
benyújtását követő 60 napon belül értesíti. Az 
értesítést követően a projekt az igénylő saját 

felelősségére megkezdhető. 

5.6. Az 
elszámolhatóság 
további feltételei 

16. Amennyiben az igényelt támogatás az 5 millió 
Ft-ot meghaladja, az 5.6. pont 2. alpontjában 

foglaltaktól eltérően egyszeri elszámolásra nincs 
lehetőség.  

16. Amennyiben az igényelt támogatás összege 
az 5 millió Ft-ot meghaladja, a felhívás 5.6. pont 

3. alpontjában foglaltaktól eltérően egyszeri 
elszámolásra nincs lehetőség, kivéve, ha a 

projekt 12 hónapon belül megvalósul. 

 


