
1. Az intézkedés megnevezése: 

Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása 

2. Specifikus cél:   

A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló versenyképes helyi gazdaság 

megerősítése 

3. Indoklás, alátámasztás:  

A LEADER térségben alacsony a gazdasági aktivitás. A helyi vállalkozások alacsony 

foglalkoztatottsággal bírnak, ugyanakkor a térségben jelentős probléma a tartós és a magas 

munkanélküliség. A mikrovállalkozások nagy része hiányt szenved a szakmai, adójogi, 

támogatáspolitikai és üzleti ismeretek terén. Rossz tőkeellátottságukból fakadóan, egyéb 

fejlesztési forráshoz való jutásuk is csak korlátozott mértékű, kiszorulnak a legtöbb 

gazdaságfejlesztési programból, mert legtöbbször, az azok által támogatott legkisebb 

beruházási méret, is túl magas számukra. A térség lemaradása konzerválódni látszik, mivel a 

korábbi gazdaságfejlesztési projektek hatása csak időleges és parciális volt, valamint a 

legutóbbi gazdasági válság kedvezőtlen hatásai máig nem múltak el. 

A térségi mikrovállalkozások kismértékű támogatása fent nevezett okokból, az ágazati 

operatív programokból nem lehetséges, így szükséges számukra a könnyen hozzáférhető 

támogatások biztosítása. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

Az intézkedés támogatja a helyi gazdasági szereplők termelő tevékenységén és 

együttműködésén alapuló eszközbeszerzéseit és/vagy szolgáltatások (tanácsadások, 

képzések, minősítések) igénybevételét. Az intézkedés keretében támogatható gép és 

eszközbeszerzés, illetve szolgáltatások igénybevétele. Mezőgazdasági tevékenységek nem 

támogathatók. 

Támogatható termékkör:non annex termék 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A VP 6.2.1 és VP. 6.4.1 intézkedésekben a mezőgazdasági profilú vállalkozások, nem 

mezőgazdasági tevékenységének támogatása és diverzifikálása lehetséges. Jelen kiírás a 

szolgáltató ágazatokban és árutermelő ágazatokban már működő, nem mezőgazdasági 

tevékenységet végző gazdasági, és társadalmi vállalkozások számára vehető igénybe. Induló 

vállalkozások által, nem vehető igénybe. 

A GINOP 1.2.2 intézkedés esetén kötelező elem az eszközbeszerzés, jelen kiírásban nem. 

Továbbá nem feltétel, hogy a vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 

támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben, minimum 1 

fő legyen. 

GINOP 1.2.1 intézkedéstől eltérően, a maximális támogatási összeg 2 000 000 Ft. 

5. A jogosultak köre:  

Mikrovállalkozások 

6. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

Jogosultsági feltételek: a Szinergia Egyesület tervezési területén székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező mikrovállalkozás. 

Alapvető kritériumok:  



- Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 

- 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 létrehozott, vagy megtartott munkahelyek száma alapján. 

- A pályázó a fejlesztést a Szinergia Egyesület tervezési területén székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező szállítóval valósítja meg. 

- A projekt innovációs tartalmú, vagy témájú. 

- A környezet megóvásával kapcsolatos tevékenység vállalása a projektben. 

Speciális feltételek: 

Fogalommagyarázat:  

Innovációs tartalom: Az innováció új, vagy jelentősen továbbfejlesztett termék (áru, vagy 

szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing, módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer 

bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban. 

7. Tervezett forrás:  

a. Támogatási keretösszeg: 95 760 000 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 -2  000 000 Ft 

d. Támogatás módja: hagyományos 

8. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

2017. II. félév-2019.II. félév 

9. Kimeneti indikátorok: 

a. Támogatott projektek száma:  

58 - 110 db 

b. Támogatott kedvezményezett: 

Mikrovállalkozások: 58-110 db 

 


