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Elérhetőségeink

•E-mail cím: eszakborsod@gmail.com

•Honlap: http://eblu-leader.info

•Telefonszám: 48/473-172, 30/380-9495

mailto:eszakborsod@gmail.com
http://eblu-leader.info/




Támogatást igénylők köre

• Korlátolt felelősségű társaság (113)

• Betéti társaság (117)

• Szociális szövetkezet (121)

• Egyéni cég (228)

• Egyéni vállalkozó (231)

• Egyéb önálló vállalkozó (232)



További feltételek
• A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a támogatási kérelem benyújtásához 

viszonyítva legalább 1 lezárt üzleti évvel(a teljes lezárt üzleti év a január 1. és 
december 31. közötti időszakot jelenti).

• Egy szervezet csak egy támogatási kérelemre kaphat támogatást.

• Ha már van LEADER nyertes támogatási kérelme, úgy csak abban az esetben lehet 
támogatási kérelmet benyújtani, amennyiben a másik projekt esetében legalább 
egy kifizetési kérelmet már benyújtott, vagy a támogatásról írásban lemondott.

• A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a jelen helyi felhívás 3.6.1. pontjában 
felsorolt települések valamelyikén székhellyel és /vagy telephellyel legalább a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 365 napja.

• A támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a megvalósítási hely településen már 
fizetett helyi iparűzési adót, amennyiben az adott településen ez releváns.

• A támogatást igénylő a 2004. évi XXXIV. tv. alapján mikrovállalkozásnak minősül.



Mi a mikrovállalkozás

• A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 
amelynek

• a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

• b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg.



Regisztráció szükséges – mvh.allamkincstar.gov.hu







Kérdés regisztrációval kapcsolatban

•Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal

•(46) 814-900

•h, k, cs: 9:00-12:00, 13:00-16:00
sz, p: 9:00-12:00



Támogatható tevékenységek
• Önállóan támogatható:

➢Eszköz- és/vagy gépbeszerzés;

➢Építési tevékenység; 

➢Megújuló energiaforrást hasznosító berendezés beszerzése, telepítés. 

• Önállóan nem támogatható:

➢Marketing tevékenység 

➢Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;

➢Projektarányos akadálymentesítés;

➢Immateriális javak beszerzése.



Minden tevékenység esetében kötelező 
csatolni:

• 1. számú melléklet, Projektterv című dokumentum;

• gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, 
amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu oldalon szereplő adatok nem a 
hatályos állapotot tükrözik.;

• támogatást igénylő nyilatkozata az önerő rendelkezésre állásáról;

• egyéni vállalkozó/cég esetén egyéni vállalkozói igazolvány, annak 
hiányában az illetékes járási hivatal igazolása, vagy egyéni vállalkozói 
nyilvántartás törzsadat, amennyiben a közhiteles nyilvántartásokból 
elérhető adatok nem a hatályos állapotot tükrözik.

http://www.e-cegjegyzek.hu/


Támogatható tevékenységek

• Eszköz- és/vagy gépbeszerzés –

• A helyi felhívás és a projekt céljaihoz kapcsolódó, a támogatást 
igénylő vállalkozási tevékenységét közvetlenül szolgáló eszközök, 
gépek, erőgépek, munkagépek beszerzése.



Eszköz- és/vagy gépbeszerzés –
• Használt eszköz beszerzése nem támogatható;

• 3 árajánlat benyújtása szükséges, egymástól gazdaságilag független 
árajánlat adótól.

• Az árajánlatoknak tartalmazniuk kell az ajánlat kérő és adó adatait 
(pontos név, cím és adószám), a kiállítás dátumát, az érvényességi 
időt, az ajánlat tárgyának pontos nettó és bruttó összegét, 
mennyiségét, egységárát és a műszaki adatait.

• Érdemes ellenőrizni, hogy az ajánlat kiállítójának valóban van olyan 
tevékenysége, amely feljogosítja, hogy kiállítsa az ajánlatot: 
https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker/tevekenysegekl
ekerdezes







Építési tevékenység

• A vállalkozás helyszínéül szolgáló, a támogatást igénylő által végzett 
tevékenységhez és/vagy szolgáltatás biztosításához szükséges épület, 
építmény építése, felújítása, bővítése.



Mellékelni kell:
• Amennyiben releváns, a támogatást igénylő az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak 

megfelelően köteles igazolni a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges 
ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat;

• a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés 
településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 
napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat, vagy elektronikus 
térképmásolat;

• Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez 
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a 
hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben 
szereplő tervező által készített -építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

• Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a támogatást igénylő 
nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az adott építési tevékenység nem engedélyköteles, 
valamint csatolni szükséges a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői 
névjegyzékben szereplő tervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentációt.



Megújuló energiaforrást hasznosító
berendezés beszerzése, telepítés

• Kizárólag a vállalkozás helyszínéül szolgáló épületre vonatkozóan megújuló 
energia hasznosító berendezés, napelem telepítése. 

• Ezekről szintén 3 db árajánlat szükséges. Amennyiben nem szerepel az 
ÉNGY-ben.

• Tervdokumentáció benyújtása szükséges.

• Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a támogatási kérelem 
mellékleteként csatolni kell a támogatást igénylő nevére - és a 
megvalósítási helyre - szóló, a hálózati engedélyes/közmű-szolgáltató felé 
benyújtott és visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által 
kibocsátott „Pályázati igazolás HMKE létesítéséhez” tárgyú dokumentumot.



Marketing tevékenység

• A támogatást igénylő vállalkozás termékeinek, szolgáltatásainak 
népszerűsítését, értékesítését célzó marketing tevékenység (például 
kiadványok, honlap kialakítása, már meglévő honlap fejlesztése stb.).

• 3 db árajánlat benyújtása szükséges.

• Az összes elszámolható költség 10%-a az összeghatár.



Támogatási összeg

• Egy támogatási kérelem keretében a támogatás összege minimum

500 000, 

maximum

20 000 000 forint lehet.



A benyújtás menete

• A felhívások keretében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton 
lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. 

• Az elektronikus benyújtásból fakadóan kérelmet csak azok az ügyfelek 
tudnak benyújtani: 

• – akiket a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: Kincstár) vezetett 
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már 
nyilvántartásba vettek (Ügyfél-azonosítóval rendelkeznek). 

• – akik rendelkeznek Ügyfélkapus hozzáféréssel (az ügyfélkapuról 
további információt https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ weboldalon 
talál). 



A benyújtás menete

• https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/














Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Balázs Anikó

Munkaszervezet vezető

2021. Június 29.


