TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés
összefoglaló

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői
piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt építése, kialakítása.
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői
piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése,
korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható
üzlethelyiségek elbontása.
c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése,
korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók), valamint
telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása.
d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése,
létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése.
B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása
(iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
A főtevékenységen belül támogatható:
a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
c) 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) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás),
kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktárak, hűtőházak kialakítása, ahhoz
kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása.
b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások
bővítése).

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel
együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4 fejezetében az
akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.
b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4 fejezetében
az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján.
c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen Felhívás 3.4
fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján.
d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF 10. fejezete alapján.
e) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra
kiépítése a beruházás környezetében - amennyiben a projekt keretében parkolóhely
fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt
indokolja. A tevékenységet a támogatást igénylő indoklása alapján lehet elhagyni amennyiben releváns jelen Felhívás 3.4. pont vonatkozó alpontjában található
szabályok figyelembevételével.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel
együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
a) A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill.
közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. gépjárműbeszerzés).
b) Megújuló energiaforrások részarány-növelése (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus
napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.
c) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése, kerékpár támaszok, kerékpár
tárolók/rekeszek építése.

1.2 A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
Ebből, a területi szereplő által elkülönített forrás, földrajzi célterület számára:
Hegyháti járás számára elkülönített indikatív keretösszeg: 150 millió Ft

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 8-tól 2017. augusztus 9-ig lehetséges.

