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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Helyi gazdaságfejlesztés 

TOP-1.1.3-15 

Terület: HEVES MEGYE 

 

A támogatás célja: 

A Felhívás célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a helyi 

alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés. 

 

Támogatást igénylők köre: 

 Helyi önkormányzat költségvetési irányító és költségvetési szervek; 

 Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások; 

 Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok; 

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása 

A főtevékenységen belül támogatható:  

 Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac stb.), 

üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése; 

 Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac stb.) 

üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, 

helyreállítása. 

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztése támogatása 

(iskola, önkormányzati intézmények konyhája) 

A főtevékenységen belül támogatható:  

 Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása;  
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 Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges 

épületgépészeti beruházások végrehajtása;  

 Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése; 

C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása 

gyűjtőpont (hub) jelleggel 

A főtevékenységen belül támogatható:  

 A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás) kezeléséhez 

kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása) szolgáltatásként történő 

biztosítása;  

 Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges 

épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése); 

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

 A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, illeteve 

közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés; 

 Megújuló enegiaforrások részarány-növelése; 

 

Pályázati kondíciók: 

 Rendelkezésre álló forrás: 1 334 millió Ft; 

 Támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 1 334 millió Ft; 

 Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a; 

 Előleg igénylés: a megítélt támogatás 25%-a,  de legfeljebb 300 millió Ft; 

 Benyújtás: 2016. január 18 – 2016. március  1., között, online, kitöltő programon 

keresztül; 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 


