Célterület jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés
UMVP intézkedés azonosító: Versenyképesség
Célterület megnevezése: Helyi termelők, kézművesek támogatása
Keretösszeg (HUF): 100 000 000
Minimális támogatási összeg (HUF): 50 000
Maximális támogatási összeg (HUF): 7 000 000
Célterület komplex?: nem
Célterület kisértékű?: nem
Intenzitások
Kérelmező típusa
Egyéni vállalkozó
Egyházi jogi személy
Magánszemély
Mikro-kis-közép vállalkozás
Non-profit szervezetek
Önkormányzat, önkormányzati társulás
Őstermelő

Intenzitások - Nem LHH vagy vegyes
településen (%)

Fogalom magyarázat
Mesterkezek program:a helyi hagyományokra épülő kismesterségek megőrzését ,újjáélesztését,a
kézművesek által természetes alapanyagokból előállított termékek mennyiségi és minőségű
fejlesztését, az előállított helyi termékek piacra vitelét elősegítő program. Hagyományos technológia:
a kézműves szakmák kialakulásakor és azok fénykorában, illetve a mezőgazdaságban a nem
nagyüzemi módszereket alkalmazó termék előállítási módszer. Szervezett értékesítés: egy vagy több
termelő összefogásával megvalósuló közvetlen értékesítés.
Közvetlen értékesítés: az előállítás
helyén, valamint maximum egy közvetítő bevonásával történő értékesítés. Interaktív bemutató: a
kézműves termékek előállításának bemutatása a nézők aktív bevonásával. Termelj Helyben Program:
helyi mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása és értékesítése.
Támogatás vehető igénybe
A "Termelj Helyben Program" keretén belül olyan fejlesztések támogatása a cél, amelyek előtérbe
helyezik a környezetkímélő mezőgazdasági technológiák alkalmazását, a természetközeli
gazdálkodás meghonosítását és népszerűsítését, törekednek a település önellátásának biztosítására,
valamint partnerségben valósulnak meg. Előnyben részesülnek az innovatív, ökológiai gazdálkodási
módszerek bevezetését és alkalmazását célzó fejlesztések. A program az egész termékút kialakítását
(termelés, feldolgozás és értékesítés) támogatja és helyezi előtérbe.
A Mesterkezek Program
keretében házi-és kézműipari termékek előállítása, a hagyományos kismesterségek technológiájának
fejlesztése, valamint a tevékenység folytatásához szükséges műhely, bemutató és árusító tér
fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges eszközfejlesztés támogatása a cél.
Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek:
A Termelj Helyben Program esetében a 4 EUME alatti üzemméret támogatható. Jelen célterület
esetében csak helyi termék előállítás, értékesítés támogatható. Partnerségben megvalósuló
fejlesztések támogathatók. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható.
Jogkövetkezmények:
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Amennyiben a pályázó nem teljesíti a pályázatban vállalt munkahelyteremtésre/megtartásra tett
vállalását az üzemeltetési kötelezettség alatt, úgy köteles visszafizetni a kifizetett támogatás 5%-át/fő
részét.
Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek
Projekt-leíró dokumentum, amely tartalmazza : a fejlesztés részletes leírását, a fenntartási időszakra
vállalt kötelezettségeket, az értékesítésre és a partnerségre vonatkozó elképzeléseket.
Számszerűsíthető eredmények:
5 kézműves műhely fejlesztése, 6 mezőgazdasági termelő hajt végre fejlesztést, 1 feldolgozó üzem
épül és újul meg. 7 megtartott és 3 új munkahely, kiegészítő jövedelemszerzési lehetőség 5 fő
részére. Javul a közösségi önellátás, erősödik a Termelj helyben, fogyassz helyben szemlélet,
előtérbe kerül a minőségi fogyasztás.
Település adatok: minden település
Elszámolható kiadások
bb) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és
egyéb berendezések kiépítése
bc) földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése
bd) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése
be) egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése
bf) szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése
bg) vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése
bh) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések
kiépítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználása céljából)
bi) vonalas létesítmény építése, helyreállítása
ca) ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cb) ISO 14001 szabvány előírása szerinti környezetirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cc) ISOTS 16949
cd) AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása
ce) ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó
minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cf) MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
bevezetése és tanúsítása
cg) ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása
ch) ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó
menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
ci) BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cj) COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek
megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
ck) ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása
cl) TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások
teljesítésének megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
cm) ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és
tanúsíttatása
cn) TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és
tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása
co) BS 7799-2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer bevezetése
és tanúsíttatása
cp) élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és
tanúsíttatása
cq) EMAS minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása
ga) hirdetések költségei
gc) reklámfilmek elkészítésének és terjesztésének költségei

ge) promóciók költségei (ajándéktárgyak készíttetése)
gf) helyi termék védjegy rendszerének elkészítési költségei
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új
építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint
épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás
b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
c) minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
d) tradicionális eszközbeszerzés: a hagyományos népi kultúra, szellemi örökség ápolásának
bemutatásának érdekében a megismertetni kívánt időszakban készült, hagyományos, újonnan
kereskedelmi forgalomban nem kapható gépek, eszközök, tárgyak.
e) eszközbeszerzés: a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése
f) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások
g) marketing kiadások:
gb) kiadványok, szórólapok elkészítésének és terjesztésének költségei: (adatgyűjtés, adatbázishasználati jog, szerkesztés, terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek)
gd) kiállítások részvételi költségei (kiállítók költségei)
gg) weboldal elkészítésének költségei.
i) arculati elemek (ÚMVP és EU logó).
Speciális elszámolható kiadás megnevezése
A gazdálkodó vagy az alkalmazott tevékenységéhez kapcsolódó képzés támogatása.
Célterület pontozási szempontok

HPME pontozási szempont
A pályázó vállalja, hogy termékével, illetve a
megvalósított fejlesztés bemutatásával megjelenik
a Vértes-Gerecse HACS területén szervezett
rendezvényen a támogatási határozat
kézhezvétele után az utolsó kifizetési kérelem
benyújtását követő első év végéig.
A pályázó vállalja, hogy a Vértes-Gerecse
akciócsoporttal együttműködve a megvalósítást
követő egy éven belül: - megjelenik legalább egy,
a LEADER programot bemutató, az akciócsoport
által szervezett rendezvényen és ott beszámol
tapasztalatairól
A fejlesztés hatása a munkahelyteremtésre

HPME
pontozási
szempont
maximum
pontszám

Értékelés/ellenőrzés módja

15

A Vértes-Gerecse Közösség
jelen célterülethez készített, a
pályázó által kitöltött projekt-leíró
dokumentuma

10
25

Az előállított termékek értékesítése megvalósul
(bolti kereskedelem, piac, háznál, interneten)
15
A fejlesztést együttműködés keretében kívánja
megvalósítani és ezt a három szféra
együttműködésével valósítja meg (civil, vállalkozói,
önkormányzat)
20

A pályázó szakmai háttere

15

A Vértes-Gerecse Közösség
jelen célterülethez készített, a
pályázó által kitöltött projekt-leíró
dokumentuma
pályázat
A Vértes-Gerecse Közösség
jelen célterülethez készített, a
pályázó által kitöltött projekt-leíró
dokumentuma/együttműködési
megállapodás

együttműködési megállapodás
Kézművesek, népi iparművészek,
népművészek minősítését igazoló
dokumentum, oklevél,
bizonyítvány egyszerű másolata,
és/vagy a szakmai referenciát
igazoló nyilatkozat a pályázó
részéről.

HPME pontozási szempont
A pályázó vállalja, hogy termékével, illetve a
megvalósított fejlesztés bemutatásával megjelenik
a Vértes-Gerecse HACS területén szervezett
rendezvényen a támogatási határozat
kézhezvétele után az utolsó kifizetési kérelem
benyújtását követő első év végéig.
A pályázó vállalja, hogy termékével, illetve a
megvalósított fejlesztés bemutatásával megjelenik
a Vértes-Gerecse HACS területén szervezett
rendezvényen a támogatási határozat
kézhezvétele után az utolsó kifizetési kérelem
benyújtását követő első év végéig.
A pályázó vállalja, hogy termékével, illetve a
megvalósított fejlesztés bemutatásával megjelenik
a Vértes-Gerecse HACS területén szervezett
rendezvényen a támogatási határozat
kézhezvétele után az utolsó kifizetési kérelem
benyújtását követő első év végéig.
A pályázó vállalja, hogy a Vértes-Gerecse
akciócsoporttal együttműködve a megvalósítást
követő egy éven belül: - megjelenik legalább egy, a
LEADER programot bemutató, az akciócsoport
által szervezett rendezvényen és ott beszámol
tapasztalatairól
A pályázó vállalja, hogy a Vértes-Gerecse
akciócsoporttal együttműködve a megvalósítást
követő egy éven belül: - megjelenik legalább egy, a
LEADER programot bemutató, az akciócsoport
által szervezett rendezvényen és ott beszámol
tapasztalatairól

A fejlesztés hatása a munkahelyteremtésre

A fejlesztés hatása a munkahelyteremtésre
A fejlesztés hatása a munkahelyteremtésre

A pályázó 5 vagy több rendezvényen
való részvételt vállal.

15

A pályázó 2-4 rendezvényen való
részvételt vállal.

10

A pályázó nem vállal egy
rendezvényen való részvételt, vagy
csak 1-szer.

0

Pályázó vállalja ezen
kötelezettségeket.

Pályázó nem vállalja, vagy csak
részben vállalja fenti
kötelezettségeket.
2 vagy több új munkahelyet hoz létre
vagy tart meg (beleértve az
önfoglalkoztatást is)
1 új munkahelyet hoz létre vagy
legalább 1 munkahelyet megőriz
(beleértve az önfoglalkoztatást is)
nem hoz létre/nem őriz meg
munkahelyet
Legalább 6 értékesítési helyen jelenik
meg termékével a fenntartási
időszakban.
4-5 értékesítési helyen jelenik meg
termékével a fenntartási időszakban.
2-3 értékesítési helyen jelenik meg
termékével a fenntartási időszakban.

Az előállított termékek értékesítése megvalósul
(bolti kereskedelem, piac, háznál, interneten)
Az előállított termékek értékesítése megvalósul
(bolti kereskedelem, piac, háznál, interneten)
Az előállított termékek értékesítése megvalósul
(bolti kereskedelem, piac, háznál, interneten)
Az előállított termékek értékesítése megvalósul
(bolti kereskedelem, piac, háznál, interneten)
Csak 1 helyen értékesít.
A fejlesztést együttműködés keretében kívánja
megvalósítani és ezt a három szféra
együttműködésével valósítja meg (civil, vállalkozói, 3 szféra együttműködésével valósul
önkormányzat)
meg a fejlesztés
A fejlesztést együttműködés keretében kívánja
megvalósítani és ezt a három szféra
együttműködésével valósítja meg (civil, vállalkozói, egy másik szféra képviselőjével köt
önkormányzat)
együttműködési megállapodást
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A fejlesztést együttműködés keretében kívánja
megvalósítani és ezt a három szféra
együttműködésével valósítja meg (civil, vállalkozói, csak szférán belüli partnerekkel köt
önkormányzat)
együttműködést
Államilag elismert képző-oktató
szerv, intézmény által kiállított
igazolással, oklevéllel,
bizonyítvánnyal, és szakmai
referenciával rendelkezik a projektben
A pályázó szakmai háttere
fejleszteni kívánt tevékenységről.
Államilag elismert képző-oktató
szerv, intézmény által kiállított
igazolással, oklevéllel,
bizonyítvánnyal, vagy szakmai
referenciával rendelkezik a projektben
A pályázó szakmai háttere
fejleszteni kívánt tevékenységről.
A pályázó szakmai háttere
Fentiek egyikével sem rendelkezik.
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