Részletek a pályázati felhívásból

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve
önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságok1, számára a térségi
gazdasági környezet fejlesztése, a foglalkoztatás elôsegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tûzte ki a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének
támogatását, a helyi alapanyagokra
alapozott, helyi termelôk piacra jutását segítô térségi fejlesztést. A cél
elérését a Kormány az önkormányzatokkal, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttmûködésével tervezi megvalósítani, jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttmûködés keretében a
Kormány vállalja, hogy:
• a benyújtott támogatási kérelmekrôl a jogszabály által meghatározott határidôn belül2 dönt.
• A felhívás feltételeinek megfelelô
projekteket vissza nem térítendô
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
• Az elôleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelô támogatott projekteknek a projekt megítélt
támogatás összegének 25%ának megfelelô, maximum 300
millió Ft összegû elôleget biztosít.
• A támogatási kérelmet benyújtó
szervezetek az együttmûködés
keretében vállalják3, hogy:
• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások munkahelyteremtô képességének
ösztönzése, a helyi gazdaság
mûködését segítô helyi-térségi
feltételek biztosítása, a fenntartható és befogadó fejlôdés
céljának eléréséhez,
• hozzájárulnak a fenntartható és
befogadó fejlôdés céljának
eléréséhez,
• a kapott támogatáson felül önerôbôl finanszírozzák a projektet,
• a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalják a projekt
fenntartását.
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Támogatási kérelmet azok a
szervezetek nyújthatnak be, amelyek
maradéktalanul megfelelnek a felhí-

vás jogosultsági feltételeinek. Kérjük,
a támogatási kérelem benyújtása elôtt
tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 3. és 4. fejezetekben.
2
A projektértékelésnek a határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.
3
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos
egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük,
tanulmányozza át ezeket a felhívás
további fejezeteiben.
* * *
A támogatási kérelem benyújtási
határideje és módja a felhívás területi
egységére vonatkozó területspecifikus mellékletben található.
* * *
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg teljes költség alapon a TOP
beavatkozási területén: 18 791 millió Ft.
A felhívás teljes keretösszegének
becsült támogatástartalma 15 792,35
millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási
intenzitása alapján kerül odaítélésre.
Jelen felhívás forrását az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Az egyes területi szereplô területén
felhasználható forrás összegét a
vonatkozó területspecifikus melléklet
tartalmazza.
* * *
3.1.1. Önállóan támogatható
tevékenységek
B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések
támogatása (iskola, önkormányzati
intézmények konyhája)
A fôtevékenységen belül támogatható:
a) Új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
b) Meglévô épületek átalakítása,
bôvítése, korszerûsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) Konyha és konyhai elôkészítô
fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bôvítése.
* * *

3.1.4. Nem támogatható
tevékenységek
Kizárólag a jelen felhívás 3.1.1-3.1.3
pontjában felsorolt tevékenységek minôsülnek támogatható tevékenységnek.
Nem támogatható tevékenységek
különösen:
a) Lakáscélú épületek építése,
felújítása, bôvítése, lakáscélú
épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés.
b) Barnamezôs területen piac,
ideiglenes kitelepülés kialakítása nem támogatható.
c) Nem támogatható élelmiszer-feldolgozást célzó fejlesztés. (Jelen
felhívásban szereplô, mezôgazdasági tevékenységet követô
(post-harvest) termékmanipulálási eljárás, ami az alaptermék jellegét, tulajdonságát nem változtatja meg, nem tartozik az élelmiszer-feldolgozás körébe).
d) Nem támogatható olyan beruházás agrárlogisztikai fejlesztések esetében, ahol a gyûjtôpont egy konkrét vállalkozás
kiszolgálására irányul.
e) Jelen felhívás keretében nem
támogatható olyan konyhafejlesztés, amely a népegészségügyi intézet által engedélyezett
adagszám alapján legalább
51%-ban az alábbi tevékenységekre irányul — tekintettel arra,
hogy alábbiak a TOP-1.4.1 A
foglalkoztatás és az életminôség javítása családbarát, munkába állást segítô intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével
c. felhívás, ill. TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bôvítése, fejlesztése c. felhívás keretében támogatható:
• bölcsôdei/családi napközi/óvodai étkeztetés,
• szociális étkeztetés [1],
• jelzôrendszeres házi segítségnyújtás,
• közösségi ellátások,
• támogató szolgáltatás,
• utcai szociális munka,
• nappali ellátások,
• gyermekjóléti alapellátás,
• gyermekjóléti szolgálat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETÔSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06-40/638-638-as telefonszámon, ahol hétfôtôl csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a
felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetôségeit is megtalálhatja. A teljes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhetô el: https://www.palyazat.gov.hu/node/57341
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