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Iratazonosító:

3012359973
Iktatószám: 658/6001/16/15/2017
Kedvezményezett neve: KANIZSA-AGRÁR Mezőgazdasági Zrt.
Kedvezményezett címe: 8800 Nagykanizsa Miklósfa utca 70.
Ügyfél-azonosító: 1014228898
Projekt azonosítója: 1802965500

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.01. napján meghirdetett,
Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című, VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú felhívás
alapján, KANIZSA-AGRÁR Mezőgazdasági Zrt., mint támogatást igénylő 2016.07.29 21:19:41 időpontban 1802965500 iratazonosító számú
támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a 1802965500 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

Jelen támogatói okirattal a 2018. április 23. napján 1912591851 iratazonosító számon kibocsátott támogatói okirat módosul.  

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában
történő finanszírozása.

Támogatási kérelemmel elért pontszámok:

Rangsor Maximális pontszám Elért összpontszám Döntés-előkészítő Bizottság támogathatósági
határpontszáma

Kertészet ültetvény 2A
konvergencia - 850 000 STÉ

kisebb

100 51 50
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Rangsor Maximális pontszám Elért összpontszám Döntés-előkészítő Bizottság támogathatósági
határpontszáma

Kertészet ültetvény 5A-
konvergencia - 850 000 STÉ

kisebb

100 51 50

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 42 647 969 Ft , azaz negyvenkettőmillió-
hatszáznegyvenhétezer-kilencszázhatvankilenc forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.08.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2016.07.30.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.07.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: az Okirat hatálybalépésétől számított 24 hónap utolsó napja.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 85 295 943 Ft, azaz nyolcvanötmillió-kettőszázkilencvenötezer-kilencszáznegyvenhárom
egész hat tized forint.

A Támogatás intenzitása: 50,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 21 323 984 Ft, azaz huszonegymillió-háromszázhuszonháromezer-
kilencszáznyolcvannégy forint.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4 . mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A 4. számú mellékletben foglaltaktól eltérően a Kedvezményezettnek a Projektet a 3011783889 iratazonosító számon Értesítés változásbejelentés
elbírálásáról tárgyban kibocsátott Értesítésben jóváhagyott mérföldkövek szerint kell megvalósítania, mely Értesítés a jelen támogatói okirat
függelékét képezi.     
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A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése
érdekében jogosult és köteles felhasználni.

Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás
A  1912591851 számon kibocsátott támogatói okiratban foglaltak módosítására került sor 

? a 2018.10.01. napon benyújtott, 3011783889 számon hozott értesítő levélben jóváhagyott változás bejelentésben foglaltak átvezetése céljából.
          

Felhívom a figyelmét továbbá, hogy a projekt megvalósítására és az elszámolásra előírt határidők tekintetében a 2018. április 23. napján
1912591851 iratazonosító számon kibocsátott támogatási okirat hatálybalépésének dátuma irányadó.

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Megyei Kormányhivatal illetékes
Főosztályán.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10
napon belül az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba
ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Kapcsolattartás
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A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Közbeszerzési tájékoztatás 

Amennyiben a megvalósítani tervezett projekt kapcsán az adott szolgáltatásra vagy az adott építési beruházásra vagy az adott beszerzésre
megítélt támogatási összeg eléri vagy meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5.§ (3) bekezdésében
meghatározott összegek valamelyikét - tekintettel a leválasztásra és az egybeszámításra vonatkozó előírásokra -, a kedvezményezettnek
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia abban az esetben is, ha egyébként nem kötelezett közbeszerzési eljárás lefolytatására. Jelen esetben a
Kedvezményezett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonására vonatkozó előírások figyelembe vételével köteles
eljárni!

Figyelem, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan minden, a Kbt. 5.§ (3) bekezdésében meghatározott összeget elérő vagy azt meghaladó
összegű támogatott projekt kedvezményezettje közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett!

Felhívom a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek a közbeszerzéssel kapcsolatban értesítési kötelezettsége áll fenn az Irányító Hatóság felé. A
közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzési szabályzatot az Irányító Hatóság közbeszerzési-jogi,
támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzésnek veti alá. Az ellenőrzésről jelentés készül, támogatás csak a
támogató tartalmú utóellenőrzési vagy utólagos ellenőrzésről készült jelentés megléte esetén folyósítható. 

Ennek részleteiről, a benyújtandó dokumentumok köréről kérjük, tájékozódjanak az Irányító Hatóság közleményeiből.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2019. július 04.

Támogató
dr.Viski József

Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:
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1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése
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1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
A) projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projekt során létrehozott eredményeknek meg kell majd
felelniük az alábbi elvárásoknak:

1. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell,
továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és
költségszerkezet-módosítás esetén is.

2. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie.
3. A későbbiekben meghirdetésre kerülő, Vidékfejlesztési Program fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (6.1.1)

alintézkedése szerint kiírt pályázati felhívásban támogatott fiatal mezőgazdasági termelő rendelkezhet úgy, hogy a 6.1.1 alintézkedés
szerinti pályázati felhíváshoz benyújtott üzleti terv releváns részei figyelembe vehetők a jelen pályázati felhívás értékelése során.

4. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

B) az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

1. Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt
és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési kérelemhez a jogerős vízjogi üzemeltetési és/vagy
fennmaradási engedélyt, ennek hiányában az engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást.

2. Amennyiben szükséges a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt kell készíteni, - a felhívás 3.1. III. pontja, az öntözött terület nettó növekedését
eredményező tevékenységeit kivéve - melyet legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges mellékelni.

3. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél
nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

4. Azon víztestek esetében, ahol a mennyiségi szempontokra vonatkozó állapotértékelés eredménye nem ismert (szürke, adathiányos víztest),
az állapotot/potenciált jónál gyengébbnek kell feltételezni. Az ilyen területen megvalósítani tervezett projekt engedélyezését megelőzően az
illetékes hatóság saját hatáskörben az érvényes vízjogi engedélyt a Víz Keretirányelvnek való megfelelőség szempontjából felülvizsgálja.

5. Legkésőbb az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős telepítési engedélyt. Azon támogatást igénylőktől, akik 2018. január 1.
napját követően nyújtották be támogatási kérelmüket, a jogerős telepítési engedély csatolása nem elvárás, azonban a telepítésre kerülő
ültetvény telepítési szándék bejelentését és hatóság általi nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot - amennyiben az a támogatási
kérelemmel együtt nem került benyújtásra - úgy azt az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell.

6. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt a hozzá kapcsolódó
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.

7. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy
hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában szükséges csatolni a használatbavételi
engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. Nem engedélyköteles építési
tevékenység esetén a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr
teljesítésigazolását a teljes körű javításról.

8. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló
vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is
vezethető (utóbbi esetben hatályos ágazati szabályozás szerint).

C) ültetvénytelepítéssel kapcsolatos elvárások:

1. Csak a gyümölcs termőhelyi kataszterben legalább alkalmas minősítéssel szereplő földterületre tervezett ültetvény telepítése támogatható.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyümölcs termőhelyi kataszter bejegyzéséről kiadott határozat másolatát, vagy a termőhelyi
katasztert vezető szerv igazolását arról, hogy a terület szerepel a gyümölcs termőhelyi kataszterben.



7Oldal:

2. Támogatás a felhívás 1. mellékletében meghatározott fajok telepítéséhez adható. Az üzleti tervben kerül értékelésre, ha a telepítés a
felhívás 5. melléklete szerint az adott faj szempontjából preferált termőtájon történik.

3. A kedvezményezett köteles az ültetvényt annak termőre fordulásától a felhívás 1. melléklet I. táblázat C. oszlopában meghatározott
határidőig termesztésben tartani.

4. Adott gyümölcsfajhoz kapcsolódóan csak a felhívás 1. melléklet I. táblázat E oszlopában jelzett, a felhívás 1. melléklete II. táblázatban
meghatározott minimális követelményrendszernek megfelelő ültetvény támogatható. A kedvezményezettnek a minimális követelményszintet
akkor is teljesíteni kell, ha támogatási kérelme nem fedi le teljes egészében a meghatározott követelményszintet, illetve ha a 2. melléklet
nem tartalmaz elszámolható kiadást az adott tevékenységre.
A felhívás 1. melléklete I. táblázat E oszlopában meghatározott hagyományos, korszerű és versenyképes ültetvény minimális követelményeit
a felhívás 1. melléklet II. táblázata tartalmazza.

5. Korszerű és versenyképes ültetvény telepítés során szilva, kajszi őszibarack, valamint nektarin esetében csak certifikált vagy licencdíjas
kategóriájú szaporítóanyag használható fel

5.a Csemegeszőlő fajták esetében a telepítés standard fokozatú oltvánnyal történhet.
5.b Az 5. pontban felsorolt fajok kivételével, versenyképes, korszerű és hagyományos ültetvény, telepítése jó minőségű, ellenőrzött hazai

vagy ennek hiányában külföldi C.A.C, vagy standard kategóriájú vagy licencdíjas szaporítóanyaggal is történhet,
5.c Spárgatelepítés akkor támogatható, ha a telepítés minősített vetőmagból előállított palántával vagy magonccal történik.

6. Meglévő ültetvény kivágására költség abban az esetben számolható el, amennyiben:
6.a A meglévő ültetvény 2014. január 1. után, de legkésőbb a támogatási kérelemmel érintett projekt befejezéséig kivágásra kerül,
6.b A kivágásra kerülő ültetvény a kedvezményezett tulajdonában, használatában van. Ha az ültetvény tulajdonosa más személy ebben az

esetben az ültetvény tulajdonosának nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, a tulajdonában lévő ingatlant a kedvezményezett az e
pályázati felhívásban szabályozott ültetvény telepítési támogatásához szükséges kivágási kötelezettség teljesítéséhez veszi igénybe,

6.c A kivágásra kerülő ültetvénynek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a termőre fordulástól számítva 12 évnél öregebbnek
kell lenni

7. Az üzleti tervben kerül értékelésre, ha az adott gyümölcsfajta szempontjából a felhívás 4. melléklete szerinti fajták területének aránya
legalább 75 %-ot meghaladja az eltelepítendő ültetvényben.

8. A kedvezményezettnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget kell tennie.
9. A kedvezményezett az ápolási kötelezettség teljesítéséről a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló

9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási naplót papír alapon, vagy elektronikus formában köteles vezetni.
10. A kedvezményezettnek a projektet a telepítési engedély szerint kell megvalósítania, amelyről legalább a felhívás 10. melléklete szerinti

tartalmi elemekkel rendelkező telepítési naplót köteles vezetni.

D) A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

1. A kötelező művelésben tartási idő alatt a támogatott projekt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások
betartásával kell használni, üzemeltetni;

2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával adható el, illetve adható bérbe.
3. A kifizetési kérelmekkel csak annyi szaporítóanyaghoz, eszközhöz, anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra - a hozzá kapcsolódó

elszámolható munkadíjjal együtt - amennyi szaporítóanyag, eszköz a támogatott projekttel kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került;
4. Valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie;
5. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve

gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását
szolgálja.

6. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar
jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

7. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az
igényelt gép egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be.

8. A kedvezményezett köteles az ültetvény termőre fordulását a felhívás 1. melléklet I. táblázat D oszlopa alapján bejelenteni a Magyar
Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár).
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9. Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a
továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:

a. A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt,
akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

b. 2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában ugyancsak a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY
szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t
kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

c. 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY
referenciaárakat kell alkalmazni.

10. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési
kérelemhez.

11. Valamennyi beépítésre kerülő technológiai elem vonatkozásában elvárás a műszaki teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet szerint.

E) öntözésfejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

A támogatási kérelem abban az esetben támogatható, ha a vízgazdálkodásra és vízvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokon túl,
az 1305/2013/EU rendelet 46. cikke értelmében teljesíti az alábbi feltételeket:
A felhívás 3.1. II. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál), III., IV., V., pontjának tevékenységeire vonatkozó
közös feltételek:
Amennyiben még nem áll rendelkezésre, a projekt részeként ki kell építeni egy olyan vízfogyasztás-mérő rendszert, amely a támogatott
projekt szintjén lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését.
A felhívás 3.1. II. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál), és III. pontjának tevékenységei:

1. Az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területek nettó növekedését eredményező projektek kizárólag abban az esetben
támogathatók, ha az érintett víztest a vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál
rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt.

2. Az öntözött terület nettó növekedését eredményező projekt esetében az 1. pontot nem kell alkalmazni, amennyiben a projektben az öntözés
kizárólag újrahasznosított, a víztestet mennyiségi szempontból nem érintő vízzel (technológiai, illetve szürke vízzel) történik.

F) energiahatékonyság javítására vonatkozó elvárások:

1. Energiahatékonyság javítását célzó (a felhívás 3.1 V. a). pontja szerinti) projekt esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság
javulás teljesítése az elvárás 1

G) létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot
illetve a felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontok 8. pontjában, a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.
Amennyiben a kötelező művelésben tartási idő meghaladja 2023. december 31. napját, úgy a Kedvezményezett a létszámfenntartásra
vonatkozó, valamint a létszámbővítési vállalásából fakadó fenntartási kötelezettségének 2023. december 31. napjáig köteles eleget tenni.
A bázislétszám alapját a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának
módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) "Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz" című kiadványa tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség
és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

1 Az energiahatékonyság javulás teljesítésére vonatkozó számítást építész vagy mérnöki Kamaránál tagsági regisztrációs számmal rendelkező energetikai tanúsító szakembernek
kell igazolnia.
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2. melléklet - Jogkövetkezmények

A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek; kivéve, ha olyan jogosultsági feltételről van szó, amelynek változása
életszerű vagy a projekt megvalósítása érdekében be kell következnie;

b) a Kedvezményezett a foglalkoztatotti bázislétszámot a fenntartási időszak alatt nem tartja fenn; 2

c) a kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át nem teljesíti.

A Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontjában foglaltak mellett a jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben
visszavonni amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget valamely, a Vidékfejlesztési Programban foglalt kötelezettségvállalásoknak, így
különösen:

1. Amennyiben azt a Felhívás indokolja, a Kedvezményezett a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján készített környezeti hatástanulmányt, legkésőbb az első kifizetési kérelemhez -
hiánypótlásra való felszólítást követően - nem mellékeli;

2. 2. a Felhívás 3.1 V. a). pontjában foglalt energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az elvárt 10% egységnyi energiahatékonyság
javulás nem teljesül;

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak
megfelelően kell eljárni.

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósítás befejezését követő, a fenntartási időszak
alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett
eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg
visszafizetésére: 3

2 Amennyiben a kötelező művelésben tartási idő meghaladja 2023. december 31. napját, úgy a Kedvezményezett a létszámfenntartásra vonatkozó, valamint a létszámbővítési
vállalásából fakadó fenntartási kötelezettségének 2023. december 31. napjáig köteles eleget tenni.

3 A jogkövetkezmények alkalmazása az 1.-4. tartalmi értékelési szempontok esetén mind a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatti, mind a projektmegvalósítás
befejezését követően, a fenntartási időszak alatti nem teljesítésre, az 5.-10. tartalmi értékelési szempontok esetén a projektmegvalósítás befejezését követően, a fenntartási időszak
alatti nem teljesítésre vonatkozóan történik.

"A" oszlop "B" oszlop
Tartalmi értékelési szempont Valamennyi jogosulatlanul

igénybevett többletpont után
visszafizetendő összeg

Amennyiben a támogatási
kérelemre adott összpontszám a

jogosulatlanul igénybevett
többletpont hiányában nem érte

volna el a Döntés-előkészítő
Bizottság által meghatározott

támogathatósági
határpontszámot, úgy a
visszafizetendő összeg

1. ökológiai gazdálkodás folytatási tevékenységével
felhagy, vagy ökológiai minősítését elveszíti

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a
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"A" oszlop "B" oszlop
2. az ökológiai gazdálkodás folytatási vállalásának nem

tesz eleget
minden jogosulatlanul igénybevett

többletpont után a hatályos
támogatói okiratban meghatározott

támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

3. minőségrendszerben való részvételi vállalása megszűnik minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

4. termelői csoporti vagy termelői szervezeti tagsága
megszűnik

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

5. nem teljesül az ártalmatlanításra kerülő hulladék
mértékének legalább 20%-kal történő fajlagos

csökkentésére tett vállalás (a pályázat benyújtását
megelőző év és a projekt befejezését követő teljes
gazdasági év adatainak összehasonlítása alapján

számolva

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

6. a projekt keretében nem kerül megvalósításra a
vízmegtakarítást és/vagy szennyvízcsökkentést

eredményező technológia kiépítése és/vagy a kiépített
technológia eredményeképp nem teljesül a legalább

10%-os fajlagos vízmegtakarításra és/vagy
szennyvízcsökkentésre tett vállalás

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

7. a vállalt foglalkoztatotti létszámbővítési
kötelezettségének nem tesz eleget

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2,5%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 5%-a

8. meglévő öntöző rendszer felújítása, korszerűsítése nem
érte el a vállalt %-os vízfelhasználás csökkentést

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos

támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

Amennyiben a kötelező művelésben tartási idő meghaladja 2023. december 31. napját, úgy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok
során vállalt kötelezettségeinek 2023. december 31. napjáig köteles eleget tenni.

Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített
egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági
határpontszámot alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.
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3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 110 261 525
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 85 295 943
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 24 965 581
Támogatás összege (Ft): 42 647 969
Önerő (Ft): 67 613 556
Saját forrás (Ft): 67 613 556
Egyéb támogatás (Ft): 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 24 965 581
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4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény
leírása

Mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1 2018.07.31. 27 ha-on új gesztenye ültetvény telepítése, 360
db/ha tőszámmal. A jelenlegi és a már meglévő
ültetvényhez 39 ha-on csepegtető öntözés
kialakítása, az öntözéshez fúrt kút és víztározó
kialakítása. 

45 481 772

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő
sorszáma

Eredmény megnevezése Eredmény leírása Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

1 27 ha-on új gesztenye ültetvény telepítése, 360
db/ha tőszámmal. Az ültetvényhez csepegtető
öntözés kialakítása, az öntözéshez fúrt kút és
víztározó kialakítása. 

Az ültetvény telepítés adatai: 27 ha
szelídgesztenye (Bouche de Betizac fajta) 5x5
m-es kötésben, a sorok hossza 250-330 m,
összesen 9 720 db kerül beültetésre. A teljes
területen csepegtetéses öntöző rendszer kerül
kiépítésre, melyhez kapcsolódik egy
tápanyagbejuttató berendezés: Az Ecofertic
tápanyag bejuttató az öntözővíz
átáramoltatásával működő hidraulika pumpa.
Vízben  oldható vagy folyékony műtrágyák
bejuttatását teszi lehetővé az öntöző vízbe.  Az
öntözőrendszer számára a vizet a víztározó
biztosítja, mely földbe süllyesztve kerül
kialakításra. Külső mérete 85x30 m.
Szigetelése Sicofol 1,5 mm vastag fóliából
helyszíni hegesztéssel készül. A szigetelés a
tározó padkáján földbe horganyozva kerül
rögzítésre.  A tározó kivitelezésénél a kitermelt
föld a töltésbe kerül.  Befogadó kapacitása 3
000 m3. A tározóba a vizet 160 m mély fúrandó
kútból töltik.  A beruházás ereményeként nő a
társaság árbevétele és eredményessége,
illetve két új munkahelyet is teremt a vállalat. 

Hosszútávon új, minőségi munkahelyek jönnek
létre, ezáltal javul a térség foglalkoztatottsági és
jövedelemszintje  Minőségi hazai élelmiszer
termeléssel a hazai termékek jó hírének
megtartása  A beruházással javul a környék
infrastruktúrája
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5. melléklet - A Projekt költségvetése

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek
Megvalósítási
hely sorszáma

Település Közterület neve Közterület
típusa

Házszám Blokk-azonosító Helyrajzi szám

01 Nagykanizsa Külterület külterület 0 YANHAY12 01114/10

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése Megvalósítási hely

sorszáma
Tevékenység

azonosító
Célterület megnevezése Támogatási

jogcím/kategória
Dió telepítése 27 ha-on 01 0101 I.  a) Új ültetvény telepítése, és az

ültetvényhez tartozó kerítés
kiépítése

-

01114/10 hrsz-en kútfúrás 01 0103 III.  b) Vízkivételi művek
kialakítása

-

Öntöző rendszer telepítése dió
ültetvényhez

01 0104 IV. b) Új rendszer kiépítése,
korszerű (víz - és

energiatakarékos) gépek,
berendezések és szerelvények

telepítése, (víztakarékos öntözés)

-
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Támogatott költségek

Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0101 Talajelőkészítés Talajelőkészítés 27 ha Z1 8 100 000 - 8 100 000 0 50
0101 Tápanyagpótlás Tápanyagutánpótlás 27 ha Z2 13 500 000 - 13 500 000 0 50
0101 Közbeszerzés költsége Közbeszerzés költsége 1 db A1 900 000 Közbeszerzési eljárások

lefolytatása
852 959 0 50

0101 Műszaki ellenőr Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

1 db A2 900 000 Műszaki ellenőri
szolgáltatás

852 959 0 50

0101 Nyilvánosság biztosítása Kötelezően előírt
nyilvánosság
biztosításának költsége

1 db A3 250 000 - 250 000 0 50

0101 Könyvvizsgálat Projektszintű
könyvvizsgálat költsége

1 db A4 450 000 Könyvvizsgálat 426 479 0 50

0101 Ültetvényterv Ültetvényterv 1 db A6 250 000 - 250 000 0 50
0101 talajvédelmi terv Talajvédelmi terv 1 db A7 250 000 - 250 000 0 50
0101 Dió oltvány Oltvány-Dió-C.A.C 11016 db Z3 24 300 000 - 24 300 000 0 50
0101 Dió telepítés Ültetés (csemete) 11016 db Z6 1 360 800 - 1 360 800 0 50
0103 Kútfúrás Felszín alatti

vízkitermelés esetén a
kút, a vízgépészeti
berendezések, az
elektromos
berendezések, az
automatika, a nyomócső,
a fittingek és a
puffertározó - nem
építéshez kapcsolódó
költség

200 m Z5 6 400 000 - 6 400 000 0 50

0103 Kútterv Kútterv 1 db A5 250 000 - 250 000 0 50
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Tevékenység
azonosító

Megnevezés Költség típus Mennyiség Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Költség korlát típusa Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

2

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

0104 Öntöző gép Öntözőrendszer
beleértve csatornából
történő vízkiemelés
esetén a szivattyú, a
vízgépészeti
berendezések, az
elektromos
berendezések, az
automatika, a nyomócső,
a fittingek - nem
építéshez kapcsolódó
költség

1 db Z4 22 744 620 - 22 744 620 0 50

0104 Tervezés Öntözőrendszer
tervezés

1 db A8 250 000 - 250 000 0 50

0104 Dió ültetvényhez
csepegtető

öntözőrendszer telepítése

Öntözőrendszer
beleértve csatornából
történő vízkiemelés
esetén a szivattyú, a
vízgépészeti
berendezések, az
elektromos
berendezések, az
automatika, a nyomócső,
a fittingek - építéshez
kapcsolódó költség

1 db E2 5 508 125 - 5 508 125 0 50

1 Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel
táblázatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.



16Oldal:

Támogatott építés munkaneme
Tevékenység

azonosító
Építés

sorszáma
Munkanem

kódja
Munkanem megnevezése Munkanemre tervezett

beruházási költség (Ft)
Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján

támogatható nettó költsége (Ft)
0104 2 21 Irtás, föld- és sziklamunka 4 155 442 4 155 442
0104 2 54 Közmű csővezetékek és

szerelvények  kivitelezése
485 383 485 383

0104 2 71 Villanyszerelés 867 300 867 300

6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
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9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 51

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont Maximálisan adható
részpontszám

Átlagpontszám értéke

1. A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy ökológiai
minősítéssel való rendelkezés, vagy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig
történő átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás.

3 3

2. A kedvezményezett minőségrendszerben vesz részt 3 0
3. A projekthez kapcsolódó termelői csoport, vagy termelői értékesítő szervezeti tagság 4 0
4. A támogatást igénylő mikró vállalkozás vagy kisvállalkozás 15 15
5. Környezeti szempontok érvényesítése 3 0
5.1  A projekt eredményeként az ártalmatlanításra kerülő hulladék mértékének fajlagos 
csökkentése legalább 20 %-kal a támogatási kérelem megelőző év és a projekt
befejezését követő teljes gazdasági év adatainak összehasonlítása alapján számolva.

3 0

5.2. A projektnek részét képezi legalább 10%-os fajlagos vízmegtakarítást és/vagy
szennyvízcsökkentést eredményező technológia kiépítése

3 0

6. A projekttel érintett üzemben a foglalkoztatotti létszám növelése 6 3
7. A fejlesztés megvalósításának helye kedvezményezett járások besorolása alapján 5 0
8. A kötelezőnél nagyobb arányú vízhasználat csökkentés 3 0
9. Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás (aszálykockázatok mérséklése) 3 0
10.1. Üzleti terv (részletes) -I. Megalapozottság. 15 5
10.1.1. Mutassa be vállalkozását! Ismertesse, hogy jelenleg milyen tevékenysége(ke)t
végez, és ez(eke)t mióta folytatja?

0 0

10.1.2. Sorolja fel termékeit, szolgáltatásait! Adja meg milyen piaci, értékesítési
lehetőségei vannak! Milyen értékesítési csatornákat használ? Fejtse ki előállított terméke,
nyújtott szolgáltatása iránti vevői igényt, szükségletet! Rendelkezik a felvásárlóival kötött
legalább 3 éves értékesítési szerződéssel? Amennyiben igen, kérjük, csatolja
pályázatához!

2 1

10.1.3. Mutassa be vállalkozása erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit!
(SWOT) Adja meg továbbá a gyengeségek és veszélyek kezelésére, csökkentésére
vonatkozó terveit!

4 3.5

10.1.3.1. Megadta a vállalkozása erősségeit? 1 1
10.1.3.2. Megadta a vállalkozása gyengeségeit és azok kezelésének módjait? 1 1
10.1.3.3..Megadta a vállalkozása számára kínálkozó jövőbeni lehetőségeket? 1 0.5
10.1.3.4. Megadta milyen veszélyek fenyegethetik vállalkozása működését és azok
kezelésének módjait?

1 1

10.1.4. Ellenőrzi-e a beszállított alapanyagokat, a termesztés folyamatát, a termékeket, a
szolgáltatásokat, illetve végez-e egyéb a termeléssel, vagy a tevékenységével összefüggő
a jogszabályi előírásokat meghaladó ellenőrzéseket? Röviden mutassa be az egyes
ellenőrzések módját!

2 0.5

10.1.5. Teljesíti-e valamely minősítő rendszer vagy beszállítói minőségrendszer előírásait
(pl. GLOBALGAP; GAP) a tevékenységéhez kapcsolódóan? Ha igen, csatolja az igazoló
tanúsítványt a pályázatához! Amennyiben termelői csoport vagy termelői szervezet
tagjaként teljesíti a minősítő rendszer előírásait csatolja az ezt igazoló dokumentumot!

2 0
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Pontozási szempont Maximálisan adható
részpontszám

Átlagpontszám értéke

10.1.6. Határozza meg, hogy a Felhívás 4.1. a) pontjában meghatározott mezőgazdasági
tevékenységből származó üzemméretből milyen arányú a felhívás 12. számú melléklet II.
táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret aránya!

2 0

10.1.7. Családi gazdálkodóként pályázik? Ha igen, csatolja pályázatához a családi
gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló dokumentumot!

1 0

10.1.8. Részt vesz-e a tesztüzemi rendszerben? Ha igen, csatolja pályázatához a jelenleg
érvényes írásbeli megállapodást!

1 0

10.1.9. Tervez a felhívás keretében ültetvénykivágást? Amennyiben igen, indokolja a
kivágás szükségességét és határozza meg annak mértékét! Amennyiben ez már
megtörtént, mekkora mértékű volt a kivágás?

1 0

10.2. Üzleti terv (részletes) -II. Fenntarthatóság. 10 5.5
10.2.1. Mutassa be, hogy mi a fejlesztés tárgya! Mi valósul meg a fejlesztés által?
Válaszát támassza alá számadatokkal!

0 0

10.2.2. Mutassa be, milyen célt kíván elérni a fejlesztés révén! (Gondoljon például az
alábbiakra: piacra jutás, piacon való részesedés növelés, kapacitásbővítés, anyag-,
energia-, víztakarékosság, erőforrás-felhasználás hatékonyság növelése, stb.)

0 0

10.2.3. Mutassa be, milyen piaci igényeket tud kielégíteni, ha a támogatás elnyerésével
megvalósítja a fejlesztést! Mutassa be röviden a vállalkozás által értékesített termékek
vásárlóit! Hogyan javulnak értékesítési lehetőségei a fejlesztés megvalósítása után?

2 1

10.2.4. Mutassa be, hogy a támogatás mellett milyen forrásokból kívánja megvalósítani a
fejlesztést és hogyan tervezi a szükséges forrásokhoz való hozzájutást! (Gondoljon
például az alábbiakra: saját erő, banki hitel, támogatott kamatú banki hitel, hitelgarancia,
tagi kölcsön, stb.)

2 0

10.2.5. A tervei szerint a fejlesztés milyen pozitív hatásokat fog gyakorolni a vállalkozás
működésére? (Gondoljon például az alábbiakra: versenyképesség, jövedelmezőség,
eredményesség, foglalkoztatás, stb.)

2 2

10.2.6. Milyen a fejlesztéssel kapcsolatos kockázatokkal számol? Milyen módon igyekszik
ezeket kezelni, illetve mit tesz ezeknek a csökkentése érdekében?

1 1

10.2.7. Milyen a vevőkkel kapcsolatos kockázatokkal számol? Milyen módon igyekszik
ezeket kezelni, illetve mit tesz ezeknek a csökkentése érdekében?

2 1

10.2.8. Rendelkezik-e vállalkozása humánerőforrás fejlesztési tervvel? Mit tesz a
szakképzettek arányának bővítéséért, hogyan ösztönzi őket?

1 0.5

10.3. Üzleti terv (részletes) -III. Innovatív tartalom 20 10
10.3.1. Kérjük, válassza ki az alábbi táblázatból milyen követelményszintnek megfelelő
növényfajt kíván telepíteni!

0 0

10.3.2. Kérjük, amennyiben az 5. számú mellékletben szereplő valamelyik preferált
termőtájon tervezi a telepítést, nevezze meg a termőtájat!

4 0

10.3.3. Kérjük, tüntesse fel, hogy a 4. számú mellékletben szereplő preferált fajták közül
mekkora mértékű területet telepítene be az összes projekttel érintett területből!

6 6

10.3.4. Kérjük, válassza ki, hogy az alábbi technológiai eljárások közül melye(ke)t
alkalmazza a gazdaságában!

6 0

10.3.5. Mutassa be, hogy milyen egyéb innovatív megoldásokat tervez alkalmazni,
bevezetni a fejlesztés megvalósítása során! (pl.: termék ?, marketing-, technológiai-,
értékesítési innováció)

4 4

10.4. Üzleti terv (részletes) -IV. Pénzügyi terv 5 5
10.4.1 Támogatás és Értékesítés Nettó árbevétel (ÉNÁ) vizsgálata (A/B)/1: 3 3
10.4.2 Vállalkozás eredményének vizsgálata VAGY Adózás előtti eredmény vizsgálata
(A/B)/2:

1 1

10.4.3 Értékesítés nettó árbevételének vizsgálata (A/B)/3: 1 1
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Pontozási szempont Maximálisan adható
részpontszám

Átlagpontszám értéke

10.5.Üzleti terv (részletes) -V. Költséghatékonyság 5 4.5
10.5.1. Szöveges magyarázattal alátámasztotta hogyan valósul meg a
költséghatékonyság a projekt megvalósítása során?

1 1

10.5.2. A megjelölt költséghatékonyságot alátámasztó elemek összhangban állnak a
projekt költségeivel?

1 1

10.5.3. Az árajánlatos tételek a reális piaci árakat tükrözik és nincsenek túlzó tételek. 1 1
10.5.4. Nincsenek a pályázati felhívás céljaihoz, a projekt megvalósításához nem
illeszkedő költségtételek.

1 1

10.5.5. A szöveges indokláson kívül számszerű adatokkal is alátámasztotta a projekt
költséghatékonyságát

1 0.5
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