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VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA MEGNYÍLÓ ÚJ INTÉZKEDÉS BEÉPÍTÉSE A BAKONY ÉS BALATON KKKE HELYI 

FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBA 

 

A Bakony és Balaton KKKE hatályos HFS-ében az 1. számú intézkedés nyújt lehetőséget a 

mikrovállalkozásoknak támogatási kérelem benyújtására. 

Az intézkedés kialakítása a 2014-2015-ben elvégzett helyi projektötlet gyűjtés alapján, a tervezési 

időszakban felmerült térségi igényekre került kidolgozásra. 

A korábbi támogatási időszakkal ellentétben, egyesületünk abból az okból döntött a kisebb 

léptékű fejlesztések mellett, hogy a tervezési időszakban még úgy tűnt a támogatási rendszer 

egyszerűsödik, a forrásokhoz való hozzájutás felgyorsul. Ezek alapján úgy ítéltük meg, hogy a 

forrás hasznosulását az segíti, ha minél többen, reális fejlesztést indikáló kisebb összegű 

támogatási összeghez juthatnak hozzá. 

A támogatási rendszer azonban a korábbi időszakhoz képest nem változott, egyre több ügyfél 

jelezte, hogy számára nem vonzó a kialakított konstrukció, a támogatási összeg mértéke és a 

vele járó kötelezettségek nincsenek arányban. 

A térségben jelentős kommunikációs tevékenységet folytattunk, fórumokkal, mikro 

workshopokkal támogatjuk a pályázni szándékozókat. A forráslekötés sikeressége érdekében 

azonban most reálisnak jelenleg az tűnik, hogy a forráskeret megemelésével nagyobb volumenű 

beruházások megvalósulását is lehetővé tesszük. 

 

A HACS területén kétkörös pályáztatási rendszer működik, a mikrovállalkozások számára 2017-

ben elsők között jelentettük meg a felhívást. 

Ehhez képest az első körben – elnökségi előbírálat – ez idáig összesen 74,7 millió Ft összegben 

12 projektötlet kapott támogató határozatot – ez egyébként a benyújtott projektötletek 100%-a. 

Az elnökségi határozattal rendelkezők (alapjogosultság) közül a kérelem feltöltését egy ügyfél 

kezdte meg. 

A jelenlegi felhívás alacsonyabb keretösszeggel való megtartása mellett indítanánk az új 

intézkedést, amelyre legkésőbb az év végéig lehetne pályázatot benyújtani. 

 

Az új intézkedés keretében szűkítjük a támogatást igénybevevők körét, a támogatható 

tevékenységeket. 

Feltételként megtartjuk az iparűzési adó térségben történő fizetésére való kötelmet, a projekt 4 

hónapon belül történő megkezdését, valamint az egyéb OP-któl való lehatárolást biztosító 

közzösségi marketing programban való kötelező részvételt. 

A támogatási intenzitás a jelenlegi intézkedéshez hasonlóan 60%, tekintettel a kötelező közösségi 

marketing tevékenységekre, melyek költségének leszámolhatóságát a projekt keretében itt sem 

tervezhetik az ügyfelek. (tagdíj, kommunikációs anyagok, megjelenések, közösségi hirdetések, 

nyílt nap) 

 

Az intézkedést a felület visszanyitásával egy időben feltöltjük, szeretnénk, ha legkésőbb az 1. 

intézkedés zárásával a 4. intézkedésre a kérelem beadás megkezdődhetne. 
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4. INTÉZKEDÉS 
1. Az intézkedés megnevezése: Mikrovállalkozások közösségi marketingtevékenységre 

épülő fejlesztése. 
2. Specifikus cél:  

a. Helyi gazdasági szereplők piaci esélyeinek erősítése, termékek és szolgáltatások 
piacra jutásának segítése, piaci pozíciójuk megerősítése. 

b. Közösségi gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése. 
3. Indoklás, alátámasztás: A térség gazdasági életében a mikrovállalkozások jelenléte a 

meghatározó, erősségünk az aktív vállalkozói jelenlét, valamint a megkezdett „Érték és 
minőség” közösségi marketing együttműködési program. A tudásátadással bővített 
komplex vállalkozásfejlesztési program a vállalkozások piaci esélyeinek erősítését kívánja 
segíteni. Ehhez a vállalkozói tudástár szélesítése, tervezett marketing és egyéb az ügyfél 
elégedettséget szolgáló beruházások járulhatnak hozzá. SWOT analízis (E1, 5; L1, 2, 9) Az 
együttműködési program segítségével a SWOT GY3 csökkenthető. 

 
4. A támogatható tevékenység területek meghatározása:  

a. minősítési rendszerben együttműködő szolgáltató mikrovállalkozások 
támogatása, 

1. ügyfél elégedettséget növelő, piaci pozíciót erősítő, munkavégzést 
megkönnyítő intézkedések (legalább egy kötelező): 

a. telephelyfejlesztés, építés felújítás,  
b. telephely kialakítása 
c. ingatlanvásárlás 
d. eszközbeszerzés, 
e. kiegészítő tevékenységek: kötelező nyilvánosság biztosítása, 

projekt-előkészítés és projektmenedzsment. 
 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  
a.  Egyedi LEADER alprogram: az intézkedés keretében támogatott tevékenység más 

OP keretében nem támogatható mivel minden pályázónak kötelezően, az első 
kifizetési kérelem benyújtásáig kezdeményezni kell taggá válását, a záró kifizetési 
kérelemig pedig taggá kell válnia az „Érték és Minőség” közösség marketing 
együttműködési kedvezményrendszert kialakító alprogramjában, és ott tagságát a 
fenntartási időszak végéig meg kell tartania, továbbá kötelezően részt kell vennie 
a közösségi együttműködést segítő programban. 

. 
6. A jogosultak köre:  

a. mikrovállalkozások a GFO’2017 osztályozás szerinti alábbi gazdasági szervezetek: 
113 Korlátolt felelősségű társaság 
117 Betéti társaság 
231 Egyéni vállalkozó 
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
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melyek teljesítik az alábbi alapkritériumok mindegyikét: 
a) rendelkezik a Bakony és Balaton KKKE elnökségének projektötlet javaslatot támogató 
határozatával, 
b) a Bakony és Balaton KKKE területén székhellyel és/vagy telephellyel rendelkezik, 
c) rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel. 
d) Egy ügyfél a programozási időszak alatt jelen intézkedés keretében egy kérelmet 
nyújthat be. 
 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  
Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz: 
a) Vállalja, hogy a projektterv végrehajtását a támogatási döntést megszületését követő 
max. 4 hónapon belül megkezdi. 
b) Vállalja, hogy a projekt zárására statisztikai átlaglétszámát a benyújtás évét megelőző 
lezárt üzleti évhez viszonyítva legalább 1 fővel növeli. 
c) Legkésőbb a támogatási döntéstől számított 4 hónapon belül kezdeményezi taggá 
válását az Érték és Minőség közösségi marketing program kedvezményrendszert kialakító 
alprogramjában. 
d) A támogatott projekt működtetése során (üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől) 
legalább az alábbi LEADER alapelveknek teljesülniük kell: 

- alulról felfelé építkező megközelítés, 
- helyi partnerségek közötti hálózatépítés. 

 
A feltételek részletes bemutatása: http://www.ertekesminoseg.hu/Aktualitasok/2017-06-
19/Vallalkozasfejlesztesi-intezkedeshez-tartozo-kotelezo-vallalasrol-szolo-tajekoztato 
 
Értékelési szempontok   

Sorszám Tartalmi értékelési szempont megnevezése 
Szempontra adható 

maximális pontszám 

1 I.1. A tervezett program helyi megalapozottsága, LEADER alapelvek érvényesülése 15 

2 II.1. A támogatási összeg felhasználása elsősorban beruházásra irányul. 10 

3 II.2. Közvetlenül jövedelmet teremtő termék vagy szolgáltatás keletkezik. A 

terméket vagy szolgáltatást a pályázó egyértelműen megnevezi, összhangban a 

projekt költségvetésével. 5 

4 II.3.  Közvetve jelent jövedelmet más gazdasági szereplők számára (pl. 

beszállítók, vevők) 5 

5 II.4 Pénzügyi terv, költséghatékonyság: A bázisévet megelőző két év üzleti 

eredménye alapján a jövőbeni tervek megalapozottak, a beszerzési árak reálisak, 

indokoltak 

5 

6 II.5. A pályázó mérleg szerinti eredménye az utolsó két lezárt üzleti évben 

pozitív, kisadózó esetén bevétele elérte a 2,5 millió Ft-ot 5 

7 II.6. A projekt áltál létrehozott munkahelyek száma 10 

8 III.1. Tervez termék és/vagy szolgáltatás fejlesztéssel, és/vagy értékesítéssel 

innovációt 5 

9 IV.1. Főállásban foglalkoztat munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyt 5 
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10 IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, 

szolgáltatások beszerzésénél - ezt megfelelően alátámasztja 5 

11 V.2. A projekt együttműködési partnerei 10 

12 VI.1 A benyújtást megelőző évben igazoltan közreműködött társadalmi szervezet 

működtetésében pénzügyi adománnyal vagy önkéntes munkával 10 

13 VI.2. A kérelmező tagja olyan közösségi együttműködésnek, mely vidék és/vagy 

gazdaságfejlesztés területén tevékenykedik 10 

 Adható pontszám összesen 100 

 

1. Tervezett forrás:  
i. pályázható teljes keretösszeg 60.000.000 Ft, 

ii. támogatás aránya: a projekt keretében elszámolható költségek 60%-a, 
iii. a projektméret korlátai: minimum támogatási összeg 7.000.001 Ft 

maximum támogatási összeg 15.000.000 Ft, 
iv. a támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás.  

 
2. A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. II. félévtől folyamatos a forráskeret 

kimerüléséig, de legkésőbb 2018. 12.28-ig. 
 

3. Kimeneti indikátorok:  
a) A támogatott projektek száma: minimum 4 db – maximum 8 db 
b) A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva  

    vállalkozás 4-8 db  
önkormányzat 0 db 
civil szervezet 0 db 

Készítette: 

 

 

Kontics Monika 

munkaszervezet vezető 

 

Jóváhagyta a közgyűlés …./2018. (05.17) határozatával 

 

 

Pergő Margit  

elnök 
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