
1. Az intézkedés megnevezése:  

         Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék   

         előállításának és piacra jutásának támogatása 

2. Specifikus cél:   

A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló versenyképes helyi gazdaság 

megerősítése 

3. Indoklás, alátámasztás:  

Magas agrárpotenciállal rendelkező területek találhatóak mindkét járásban, viszont a térség 

agrárpotenciáljához viszonyítva, a mezőgazdasági termékek feldolgozóipara elégtelen. Az 

elmúlt 5 évben jelentős számú önkormányzat kezdett el foglalkozni, a START 

közmunkaprogram keretein belül mezőgazdasági, vagy egyéb termék-előállító 

tevékenységgel. Ezek a tevékenységek közvetlenül, a helyi gazdaság erősítését eredményezik, 

mivel a megtermelt termékek részben helyben kerülnek értékesítésre, részben pedig 

ellenértékük, a helyi foglalkoztatók bevételét növelik.  Ám a jelenlegi eszközparkkal előállított 

termékek minősége alacsonyabb szintű, a termelési, vagy feldolgozási színvonal nem elégíti ki 

az elvárt igényeket, a termelés esetenként jelentős környezetterhelés mellett történik. 

A térségi önkormányzatok részéről is felmerült az igény arra, hogy a HACS, a 2007-2013-as 

ciklus után, a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia keretében is biztosítson lehetőséget, a 

Start programot kiegészítő támogatásra. 

4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

Az intézkedés támogatja a helyi önkormányzat, vagy társadalmi vállalkozás által, helyben 

végzett termék előállító tevékenységek gazdasági funkciót szolgáló eszköz- és 

gépbeszerzéseit. A cél a helyi munkanélküliek felkarolása és munkába való beintegrálása, 

ezáltal a helyi munkanélküliség csökkentése. Az intézkedés keretein belül kizárólag 

önkormányzatok, és szociális szövetkezetek által végzett termék-előállítási tevékenységek, 

támogathatók. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

A VP nem horizontális intézkedései nem támogatják az önkormányzati termék-előállítási 

tevékenységeket, a terület és Térségfejlesztési Operatív Programtól a kismértékű támogatási 

összeg határolja le. 

A támogatás az önkormányzati START közmunkaprogrammal és a VP-6-7.4.1.1 épület-

felújítási tevékenységeivel hoz létre szinergikus hatásokat. 

6. A jogosultak köre:  

Települési önkormányzatok 

Szociális szövetkezetek 

Nonprofit szervezetek (kizárólag konzorciumi partnerként) 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

Jogosultsági feltételek: a Szinergia Egyesület tervezési területén székhellyel rendelkező 

települési önkormányzat, szociális szövetkezet.  

Alapvető kritériumok:  

- Kizárólag közösségi termék előállítást, feldolgozást és piacra-juttatását szolgáló 

tevékenységek támogathatók. 



- Együttműködési kötelezettség a Szinergia Egyesülettel, a projekt lebonyolításáról, annak 

hatásáról szóló bemutatkozó anyag elkészítésére. 

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. 

- Az előállított késztermékek vonatkozásában további feldolgozást is végeznek. 

- Ökológia gazdálkodás végzése. 

- Környezet megóvásával kapcsolatos tevékenység vállalása a projektben. 

Speciális feltételek: 

A támogatási intenzitások növeléséhez kapcsolódóan, vizsgálandóak: 

-A hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának vizsgálatához, a Szentlőrinci és 

Szigetvári Járási Hivatalok Munkaügyi Osztályának, erre vonatkozó igazolása szükséges.  

- A piactorzító hatás vizsgálatához, a Fenntartó igazolása szükséges, a közétkeztetésben 

történő felhasználásról, továbbá a Helyi Szociális Rendeletben foglaltak alapján kerül 

megállapításra, az  ingyenes adományként történő felhasználás. 

Fogalommagyarázat: 

Önkormányzat, vagy civil szervezet által végzett termék előállító tevékenység: nonprofit 

szervezetek versenyképességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy 

tartósan alacsony jövedelmű lakosság gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése 

értékteremtő munka lehetőségének biztosításával. 

Támogatható tevékenységek: zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, állati  és növényi 

eredetű élelmiszer, vagy alapanyag előállítás, gyógy- és fűszernövény termelés, növényi 

termények előállítása, feldolgozása 

8. Tervezett forrás:  

a. Támogatási keretösszeg: 108 430 000 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%. 

Konzorciumi pályázat esetén, mindkét településkörben +10 % 

Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása esetén, mindkét településkörben +5% 

Piactorzító hatás kiküszöbölése esetén, mindkét településkörben +5% .                                           

c. Projektméret korlátai: 1 000 000 - 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: 40-75 db 

b. Támogatott kedvezményezett:  

Települési önkormányzatok: 35-58 db 

Szociális szövetkezetek: 5-17 db 


