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3.4.1.1. Műszaki és szakmai 

elvárások

A kedvezményezettnek 2017.03.01-től a fenntartási időszak végéig rendelkeznie kell székehellyel az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének illetékességi területén.

Működő mikrovállalkozások esetén az utolsó két lezárt üzleti éve csak pozitív mérlegű lehet.

4.1. Támogatást igénylők 

köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Betéti társaság (117)

Korlátolt felelősségű társaság (113)

Egyéni vállalkozó (231)

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének illetékességi területén 2017.03.01-én már székhellyel rendelkező mikrovállalkozások,

akik/amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

- a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a nem mezőgazdasági

tevékenységből származik

- székhelye a 3.6.1. pontban szereplő települések valamelyikén található

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval

4.2. Támogatásban nem 

részesíthetők köre

e) Aki az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete illetékességi területén 2017.03.01-én székhellyel még nem rendelkezik.

f) Működő mikrovállalkozások esetén nem rendelkezik az utolsó két lezárt üzleti éve pozitív mérleggel.

4.3. A támogatási kérelem 

benyújtásának határideje és 

módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.22 naptól 2019.01.22 napig van lehetőség.

Első szakasz zárása: 2018.02.21.

Második szakasz zárása: 2018.05.31.

Harmadik szakasz zárása: 2018.08.31.

Negyedik szakasz zárása: 2019.01.22.

4.4.2 Kiválasztási kritériumok

2. hiánypótolható 

jogosultsági szempontok

a) Igazolás, hogy a teljes árbevételhez képest a mezőgazdasági árbevétele nem haladja meg az 50% ot a felhívás 3. számú melléklete alapján a 2017-es évre vonatkozóan.

5.7. Az elszámolható 

költségek mértékére, illetve 

arányára vonatkozó 

elvárások

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezetben (5.7) felsorolt alábbi költségek maximális mértéke (tehát a támogatási kérelem 

benyújtásakor azok összeadott értéke) nem haladhatja meg az összes elszámolható költségre vetítve a 7%-ot: Projekt-előkészítés, Közbeszerzési eljárások lefolytatása, 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, Műszaki ellenőri szolgáltatás, Projektmenedzsment.

6.1. Támogatási kérelem 

elkészítése során csatolandó 

mellékletek listája

6.2. Az első kifizetési 

kérelemhez csatolandó 

mellékletek listája

Legkésőbb az első építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez csatolni szükséges:

- a jogerős építési engedélyt a hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki

tervdokumentációval együtt;

- amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges

készíteni, úgy annak dokumentumait.

Üzleti terv Helyesírási hibák javítása.
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