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Helyi gazdaságfejlesztés TOP_Plusz-1.1.1-21  

Pályázati összefoglaló - tervezetből készült 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás 

• Támogatás összege: megyénként eltérő min. és max. támogatási összeg lehetséges a 

területspecifikus mellékletek szerint 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 42,93 Mrd  

• Támogatási előleg maximális mértéke: 100%  

• Saját forrás szükséglet: nincs 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap 

• Pályázat benyújtása: területspecifikus mellékletek szerint 

 

Konzorciumi formában is van lehetőség pályázni.  

 

2. Pályázók köre: 
A) Főtevékenységhez kapcsolódóan 

- helyi önkormányzat (GFO 321) 
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322) 
- helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
- helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) 
- területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328) 
- nem kkv kategóriába tartozó többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 

11, 57) 
-  Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57) 

 
Konzorcium tagja lehet a projektmenedzsment tevékenységek megvalósítására: 
- Megyei önkormányzat (GFO 321) 
- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az állam vagy 

önkormányzat együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik. 
 

B) Főtevékenységhez kapcsolódóan 

- ugyanaz, mint A) tevékenység esetében, továbbá  
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 

599) 
- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 

(GFO 699) 
 

C) Főtevékenységhez kapcsolódóan 
- ugyanaz, mint A) tevékenység esetében, kivéve  
- helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) – aki csak konzorciumi formában 

nyújthat be pályázatot.  

Kizárólag konzorciumi formában nyújthat be pályázatot:  

- önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)  
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az önkormányzat 

közvetve vagy közvetlenül 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.  
- szociális szövetkezetek (GFO 121)  

 
Nem nyújtható támogatás:  

- Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és 

várostérségek közigazgatási területe, amelyek a TOP_Plusz-1.4 intézkedés (Fenntartható 

Városfejlesztés) keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani. 
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- amely korábban az államháztartás alrendszereiből vagy a Strukturális Alapokból a 

támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan 

támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez 

alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban 

fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek 

fenntartásával.  

- C) főtevékenységhez kapcsolódóan Barnamezős területen piac, ideiglenes kitelepülés 

kialakítása és Élelmiszer-feldolgozást célzó fejlesztés  

 

Megvalósítási helyszín:  

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti 
megyéinek települései  
 

3. Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 

I. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Ipari parkok, tudományos és 

technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel 

rendelkező parkok esetében) 

- telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, 

elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, 

hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, 

közlekedőfelület kialakítása, bizonyos esetekben telekhatáron kívül is. 

- termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, 

szükséges épületgépészeti beruházások  

- meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a 

szükséges épületgépészeti beruházások 

- Elérhetőséget megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, 

fejlesztése, átépítése vagy megerősítése  

II. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és 

meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások 

- Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, 

elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, 

hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, 

közlekedőfelület kialakítása, bizonyos esetekben telekhatáron kívül is  

- új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások  

- meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a 

szükséges épületgépészeti beruházások  

- Az elérhetőséget megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, 

fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. 

  

B) Inkubátorházat fejlesztése  
- Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs tevékenység céljára 

használandó ingatlanok építése, bővítése, korszerűsítése, modernizálása és 

inkubátorházzá történő átalakítása.  

- Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs funkciókat 

támogató közös terek és közös műhelyek kialakítása,  

- Az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra 

kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek), bizonyos estekben 

telekhatáron kívül is.  
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C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása 

I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása  

- Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, 
stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt építése, kialakítása. 

- 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.  

- A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, 
korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók), valamint 
telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása.  

- Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, 
létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése.  

 

II. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása  

- Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 
- Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a 

szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 
- Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, 

bővítése. 

III. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont 

(hub) jelleggel  

- A termelést követő úgynevezett post-harvest műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, 
mosás, csomagolás), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl.: raktárak, hűtőházak 
kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása.  

- Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a 
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl.: raktár kapacitások bővítése).  

 
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- Energiahatékonysági intézkedések (amennyiben releváns); 
- Akadálymentesítés – amennyiben releváns (rehabilitációs környezettervező szakmérnök 

bevonása szükséges) 

- Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns 

- Nyilvánosság biztosítása  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

- Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló 
energiaforrások részarány-növelése, megújuló energiaforrások használata az épületek 
gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében 

- A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése.  
- Barnamezős területek kármentesítése.  
- Infokommunikációs technológia-fejlesztés.  
- A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely 

és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása.  
- ITS vagy Településfejlesztési Terv (ITS-sel egyenértékű integrált, területi alapú, fenntartható 

fejlesztést szolgáló stratégiai dokumentum) elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.  
 

Műszaki, szakmai elvárások:  
A) Főtevékenység esetén:  
- Az értékelés során előnyben részesülnek a barnamezős fejlesztések, ill. amelyek 

korábban kihasználatlan, funkcióját vesztett épület fejlesztésével valósulnak meg. 
- Új építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel 

alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) felújítása, 
illetve amennyiben nincs a fejlesztett területen az adott funkciónak megfelelően átalakítható 
épület.  

- Üzleti tervet kell készíteni, ennek részeként költség-haszon elemzést kell készíteni. 
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- Amennyiben az üzemeltetést nem a pályázó végzi, az üzemeltető kiválasztására csak nyílt, 
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával 
kerülhet sor.  

- Közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító 
épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés. Rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök bevonása szükséges.  

- Ipari park, tudományos és technológiai park, logisztikai és innovációs központ, ill. ipari terület 
fejlesztésére irányuló támogatási igényt a terület tulajdonosa nyújthatja be. Üzemeltető 
csak abban az esetben, ha a fenntartási időszakot meghaladó időtartamig szóló 
szerződése van. Üzemeltetőnek és tulajdonosnak is bele kell esnie a pályázói körbe.  

- Abban az esetben lehet pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési 
tervében ipari vagy különleges területnek [az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 20§, 24§] 
minősített területen van.  

B) főtevékenység esetén:  
- Nem valós ipari inkubációra irányuló (pl.: üzleti, kiskereskedelmi tevékenységet folytató 

szolgáltatóház, irodaház) ingatlanfejlesztések ezen felhívás keretében nem 
támogathatóak.  

C) főtevékenység esetén:  
- A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja helyi 

termelők, vállalkozások számára: raktározás, hűtve tárolás, hűtött árú raktározása, 
komissiózás, terület bérbeadása (raktározás, hűtőház esetén is)  

- Projektenként maximum egy db kizárólag új kisteherautó beszerzése támogatható.  
- Közétkeztetés fejlesztése abban az esetben támogatható amennyiben a fejlesztendő 

főzőkonyha legalább 51%-ban közétkeztetést lát el. Egyéb esetben TOP PLUSZ egyéb 
konstrukciókban pályázható (pl. több mint 51%-ban bölcsőde, óvoda, iskola vagy szociális 
étkeztetés – más TOP PLUSZ-ban támogatható)   

- Ha a főzőkonyha for-profit típusú étkeztetés is végez, akkor az adott fejlesztésre jutó – 
építési és járulékos (kapcsolódó szolgáltatások, eszközbeszerzés) – költségeket az előző évi 
összesített és a következő évi tervezett adagszámok alapján jelen felhívás esetében nem kell 
arányosítani.  

 

Elszámolható költségek: 
- Projekt előkészítés (tanulmányok, engedélyeztetési dokumentumok, közbeszerzés, projekt 

terv stb.) 
- Beruházási költségek 

o Ingatlanvásárlás és kapcsolódó költségei  
o Tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség 
o Terület-előkészítés  
o Építési költség: bontás, átalakítás, bővítés, felújítás, új építés, 
o Infrastruktúra kiépítésének költségei  
o Eszközbeszerzés  
o Akadálymentesítés  
o Eszközbeszerzés és Immateriális javak beszerzésének költségei 

- Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: 
o Műszaki ellenőr, egyéb szakértői szolgáltatások, marketing kommunikáció, 

nyilvánosság biztosítása,  
- Projektmenedzsment – személyi jellegű és szakértői szolgáltatás díja 
- Általános rezsi költség 
- Tartalék 

 
A következő költségtípusok átalány alapján elszámolható költéségek, átalány mértéke 7%:  
1) Projekt-előkészítés költségei c. költségkategória alábbi költségtípusai: 

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei c. költségtípus 
- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség c. költségtípus 

2) Projektmenedzsment költség c. költségkategória összes költségtípusa 
 
Az egyszerűsített elszámolási módok alkalmazása során a költségek felmerülését nem kell 
alátámasztania pénzügyi háttérdokumentumokkal.  
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Költségtípus 
 Maximális mértéke az 
összes elszámolható 

összköltségre vetítve (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1,00 % 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

2,00 % 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 

1,00 % 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,50 % 

Ingatlan vásárlás 2,00 % 

Tartalék  5,00 % 

Általános költségek (rezsi)  1,00 % 

Eszközbeszerzés (kivéve „C” támogatható tevékenységhez 
kapcsolódóan gépjármű)  

30,00 % 

 
A meghatározott korlátok módosíthatók, de a közbeszerzés + területelőkészítés + műszak ellenőr + 
tájékoztatás + ingatlan vásárlás együttesen nem haladhatja meg a 6,5%-ot. Az ingatlanvásárlás 
költségtípusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani legfeljebb 10%-ig. 
 
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírásokat. 
 
Szakmai jellegű költségvetési korlát a C) támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan  

Költségtípus 
 Maximális mértéke az összes 
elszámolható összköltségre 

vetítve (%) 

Maximális elszámolható  
mérték (bruttó Ft/db)  

Kisteherautó beszerzése 20,00 % 10 000 000 Ft 

 
1. Egyéb fontos információ:  

- TSZ hatálybalépést követő 18 hónap alatt kell elkészülnie (1. mérföldkőre) 

- Műszaki tervdokumentációk: kivitelezésre alkalmas szintű tervdokumentációk, 
jogerős létesítési, építési engedélyek,  

- Zöldmezős beruházás esetén az első mérföldkőig a termőföldnek minősülő 
területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására 
vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel. 

- Fenntartási időszak 5 év 
- Önkormányzati pályázó esetében bizonyos feltételek teljesülése esetén a támogatás 

nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, így az intenzitás 
100 %  
 

Megvalósításra vonatkozó dátumok: Legfeljebb 36 hónap. 

 
Csatolandó mellékletek: 

- Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) 
- Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció  
- A fejlesztéssel érintett terület Ipari Park, Tudományos és Technológia Park, Logisztikai és 

Innovációs Központ cím minősítésének dokumentuma 
- Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről  

 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 06/30 330-5159 
 
Juhász Bálint 
Ügyvezető  
Tempo-Consulting Kft. 


