
 

1. Az intézkedés megnevezése:  

Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása 

2. Specifikus cél: 

 A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló versenyképes helyi gazdaság 

megerősítése 

3. Indoklás, alátámasztás: 

 A térségben régebbre nyúló hagyománya van a kézműves tevékenységeknek, és az élelmiszer 

jellegű, helyi termékek előállításának. Erre a lakosság részéről is fogadókészség van. A LEADER 

térségben jelenleg is nagyobb számú aktív kézműves dolgozik, és ők helyi rendezvényeken és 

állandó értékesítési pontokon rendszeresen árusítják terrmékeiket. Számukra szükséges lenne 

olyan speciális támogatás nyújtása, amellyel bővíteni lennének képesek termelésüket, vagy 

hatékonyabbá  válna értékesítésük. 

A helyi termék előállítás támogatása, a helyi gazdaság erősödését eredményezi, így továbbra 

is szükségszerű a helyi termékek előállításának és piacra juttatásának támogatása. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

Az intézkedés támogatja a helyi termékek előállítói számára a technikai és a termeléshez 

szükséges infrastrukturális adottságok létrehozását, ezekhez kapcsolódóan épület-felújítást, 

bővítést, korszerűsítést, a magas minőségű és feldolgozottsági fokú termékek előállítását 

szolgáló eszközbeszerzéseket, és piacra jutást segítő marketing tevékenységeket. 

Támogatható termékkör: elsődleges mezőgazdasági termék, feldolgozott annex I. termék, non 

annex termék 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

Az intézkedés keretein belül kizárólag helyi terméknek, vagy kézműves terméknek minősülő 

termékek előállítására, illetve ezeknek piacra jutását támogató tevékenységek végzésére 

igényelhető támogatás. 

Egyéb, a definíciónak nem megfelelő termék előállítására, illetve nem ezzel kapcsolatban 

végzett marketing és hálózatosodási tevékenységekre, nem vehető igénybe. Ezzel 

intézkedésünk lehatárolásra kerül a VP  6.2.1 és 6.4 .1, valamint 3.4.2 intézkedéseitől 

6. A jogosultak köre:  

Mikrovállalkozások, Őstermelő, Önálló tevékenységet végző magánszemély, Természetes 

személy 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

Jogosultsági feltételek: a Szentlőrinci és Szigetvári Járások területén székhellyel, telephellyel 

rendelkező mikrovállalkozás, lakóhellyel rendelkező őstermelő, önálló tevékenységet végző 

magánszemély, természetes személy. 

Alapvető kritériumok: 

- Kizárólag a fogalommagyarázat szerinti helyi termék, kézműves termék előállítását, piacra-

juttatását szolgáló tevékenységek támogathatók. 

- Együttműködési kötelezettség, a Szinergia Egyesülettel,  termékeik, térségi rendezvényeken 

történő bemutatására. 

-A pályázó legkésőbb az utolsó mérföldkő teljesítésekor bemutatja tevékenységét, a Szinergia 

Egyesület honlapján. 

Értékelési szempontok: 



- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 

290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján. 

- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján. 

- A projekt által megtartott munkahelyek száma alapján. 

- A pályázó vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett terméket, és szolgáltatásait bemutatja térségi 

rendezvényeken. 

- A projekt élelmiszer előállítására irányul. 

- Környezet megóvásával kapcsolatos tevékenység vállalása a projektben. 

 Speciális feltételek: a természetes személynek vállalnia kell, hogy az első kifizetési kérelem 

benyújtásának időpontjáig önálló tevékenységet végző magánszemélyként nyilvántartásba 

veteti magát. 

A természetes személynek, őstermelőnek, önálló tevékenységet végző magánszemélynek 

nem kell vállalnia, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni 

vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát. 

Fogalommagyarázat: 

Helyi termék: a helyben megtermelt, vagy összegyűjtött alapanyagokból, helyben kialakult 

eljárások, receptek alkalmazásával, nem nagyüzemi keretek között előállított, esetleg 

csomagolásokban is helyi anyagokat, helyi kulturális elemeket felhasználó termék.                                            

Kézműves termék: helyi alapanyagokból, vagy jelentős helyi élőmunka ráfordítással készülő 

termék. 

8. Tervezett forrás:  

a. Támogatási keretösszeg: 112  920 000 Ft                                                                               

b. Támogatási intenzitás:  

 A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezet járásban lévő településen: 60%. 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint fejlesztendő járásban lévő településen: 70%.                                           

c. Projektméret korlátai: 300 000 - 3 000 000 Ft 

d. Támogatás módja: hagyományos 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

2017. II. félév-2019.II. félév 

10. Kimeneti indikátorok: 

 a. Támogatott projektek száma:  

37-200 db 

b. Támogatott kedvezményezett:  

Őstermelők: 10-50 db 

Mikrovállalkozások: 10-50 db 

Természetes személyek: 7-40 db 

Önálló tevékenységet végző magánszemély: 10-60 

 


