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REL
A felhívás megjelenése: 2017. tavasz
Keretösszeg:
3,84 Mrd Ft
A felhívás célja:

az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a
rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és
fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük
növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a
közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése
segítségével
A felhívás keretében megalakult REL csoportok vagy tagjaik
élelmiszeripari és borászati beruházások tekintetében
a VP3-4.2.1-15 számú Mezőgazdasági termékek értéknövelése
és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban,
valamint
a VP3-4.2.2-16 számú Borászat termékfejlesztésének és
erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívások
keretében részesülhetnek támogatásban.

Kötelezően megvalósítandó
önállóan támogatható
tevékenységek:

➢ új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása);
➢ létező REL csoport esetén a projekttervben meghatározott új projekt
megvalósítása.

Új projektnek minősül az értékesítés megszervezése és megindítása a végső
fogyasztók egy, a REL-csoport addigi tevékenysége során nem kiszolgált
típusának és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a RELcsoport addigi tevékenysége során nem használt kereskedelmi formában,
valamint a REL-csoport által addig nem használt védjegy-rendszer
kidolgozása és bevezetése.
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Választható,
önállóan nem támogatható
tevékenységek:

➢ a REL-csoport működését szolgáló marketing és promóciós tevékenységek;
➢ a REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek tárolását, hűtését,
csomagolását és értékesítését, valamint a belőlük készült, illetve származó
alapanyag előkészítését szolgáló:
- épület/építmény bérlése;
- épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása;
- új eszköz, berendezés beszerzése (pl.: termék értékesítését
szolgáló haszongépjármű, kerékpár, motoros tricikli,
biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál);
- ingatlan vásárlása;
➢ a REL-csoport működését szolgáló piackutatás, célcsoport elemzés;
➢ immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy
kifejlesztése, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése, saját
védjegy kialakítása.
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Nem támogatható
tevékenységek
➢ az élelmiszerek továbbértékesítés céljából – ide nem értve a vendéglátó, ill.
szálláshely-szolgáltatási tevékenységet - történő forgalomba hozása,
átadása, értékesítése;
➢ használt gépek, berendezések vásárlása;
➢ mobiltelefon, laptop, tablet, személyi számítógép és egyéb szórakoztatóelektronikai eszköz vásárlása;
➢ a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás keretében
támogatott tevékenységek;
➢ mezőgazdasági termelő tevékenységhez és élelmiszeripari feldolgozó
tevékenységhez kapcsolódó beruházási elemek;
➢ a REL csoport közös tevékenységéhez nem kapcsolódó önálló promóciós és
marketing tevékenység.

Műszaki és szakmai elvárások

Projekttervet kell készíteni.

A felhívás 1. számú
melléklete szerint.

Új – még nem megkezdett – projekt támogatható.
Kötelező képzés:
VP1-1.1.1-17
A kedvezményezett gazdasági társaság vagy konzorcium 2. célterület
legalább egy tagjának - a projektterv teljesítési ideje alatt - a
VP keretében finanszírozott kötelező képzésen kell részt
vennie.
Választható képzés:
VP1-1.1.1-17
4. célterület
10% önerő szükséges!!

Támogatást igénylők köre
Konzorciumok és gazdasági társaságok

legalább öt
mezőgazdasági
termelő és egy
piacszervező
együttműködésében
jönnek létre

tagjaik között
legalább öt
mikrovállalkozásnál
nem nagyobb
mezőgazdasági
termelő van

50% mg
árbevétel

Támogatást igénylők köre
Konzorciumok és gazdasági társaságok

Piacszervezési
tevékenységet
vállaló tag

Non-profit szervezet:
- egyesület,
- non-profit gazdasági
társaság,
- alapítvány,
- szociális
szövetkezet;
Egyházjogi személy

Nem lehet
élelmiszer – vagy
más kiskereskedelmi
tevékenységet
folytató franchisehálózat tagja, illetve
annak kapcsolt
vállalkozása!

Támogatást igénylők köre
Konzorciumok és gazdasági társaságok

Amennyiben a támogatási kérelmet gazdasági társaság
nyújtja be, aNon-profit
gazdasági szervezet:
társaság létesítő okirata alapján a
- egyesület,
mezőgazdasági
termelőnek minősülő tagoknak legalább
- non-profit
gazdasági
30%-nak megfelelő
tulajdoni
hányaddal és legalább 30%Piacszervezési
társaság,
nyi szavazati joggal
kell rendelkezniük.
tevékenységet
- alapítvány,
vállaló tag
- szociális
Ennek a feltételnek
a gazdasági társaságnak a fenntartási
időszak végéigszövetkezet;
meg kell felelnie.
Egyházjogi személy

Tartalmi értékelési szempontok
1. A projekt várható hatásai, hozzáadott
érték nagysága a termelők
jövedelmezőségéhez.
➢ A REL csoportban részt vevő
mezőgazdasági termelők száma.
➢ A REL csoportban részt vevő
mikrovállalkozások száma.
➢ Az értékesített mezőgazdasági
termékkörök száma.
➢ A REL csoport által használt értékesítési
formák száma.
2. Ökológiai termékek és
minőségrendszerbe tartozó termékek
piacra jutásának elősegítése.
➢ A REL csoport mezőgazdasági termelői
ökológiai gazdálkodást folytatnak és/vagy
minőségrendszerbe tartozó terméket
állítanak elő.

Projektterv
I. Fejezet
Konzorciumban részt vevők száma
2. REL csoportot alkotó tagok bemutatása

II. Fejezet
Fejlesztés bemutatása
1. REL-en keresztül értékesítendő termékkörök
bemutatása
2. A REL csoport által használt, illetve használni
tervezett értékesítési formák

I. Fejezet
2. REL csoportot alkotó tagok

Tartalmi értékelési szempontok
3. A projekt hozzájárulása a három átfogó
célhoz - klíma, környezet és innováció.
➢ A REL csoport tagjai a saját
gazdaságukban megújuló energiaforrást
hasznosító technológiát alkalmaznak.
➢ A REL csoport jótékonysági szervezettel
együttműködik.
➢ Innovatív eljárások megvalósítása a
projekt keretében.

Projektterv
II. Fejezet

6. Környezetvédelemhez és klímaváltozáshoz
való hozzájárulás bemutatása

5. Innovatív elemek bemutatása

4. A költség-eredmény becslése, a
támogatás-felhasználás hatékonysága.
➢ Az igényelt támogatási összegen felül a
csoport tagjai által vállalt, a projekthez
kapcsolódó többlet önerő nagysága.

IV. Fejezet
Költséghatékonyság
2. Projekt teljes költsége

A projekt elszámolható összköltségen
felüli saját hozzájárulás.

Tartalmi értékelési szempontok
5. A támogatást igénylő szakmai
tapasztalata

Projektterv
I. Fejezet
1. Piacszervező tapasztalatának bemutatása

➢ A támogatást igénylővel, konzorcium
esetén a piacszervező taggal főállású
munkaviszonyban álló személy helyi
termelői piac üzemeltetésében
tapasztalattal rendelkezik.

Maximálisan 100 pont adható. Nem
támogathatók azok a kérelmek, amelyek
esetében a fenti szempontrendszer alapján a
kérelemre adott összpontszám nem éri el a
minimális 50 pontot.

A piacszervező főállású munkavállalójának
releváns szakmai tapasztalatának bemutatása,
illetve szükséges csatolni a szakképzettségét
alátámasztó dokumentumokat.

A támogatás mértéke, összege
Max. 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg/projekt/3 év
A REL csoport kialakításához és
működtetéséhez kapcsolódó
költségek

90% támogatási
intenzitás

➢ projekt-előkészítés költségei:

projektmenedzsment költségek,
személyi jellegű ráfordítások; a
piackutatáshoz, célcsoport
elemzéshez kapcsolódó
költségek;
➢ a projekt működtetési
időszakában végzett
projektmenedzsment költségek,
személyi jellegű ráfordítások;
➢ a REL csoport közös
tevékenységéhez kapcsolódó
marketing és promóciós
költségek;

A támogatás mértéke, összege
Max. 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg/projekt/3 év

Beruházási elemekhez
kapcsolódó költségek

50%
60%

támogatási
intenzitás

A támogatói okirat kézhezvételét
követő egy naptári évben
igényelhető támogatás nem
haladhatja meg a teljes összeg
75%-át.

➢ általános költségek,
pl. az építészek, mérnökök díjai,
tanácsadási díjak, műszaki tervek,
hatósági díjak, közbeszerzési
eljárások lebonyolításával
kapcsolatos költségek,
előkészülethez kapcsolódó egyéb
szakértői díjak;
➢ épület/építmények átalakításának,
bővítésének, felújításának költsége;
➢ épület/építmény bérleti költsége;
➢ eszközbeszerzés költségei:
tárgyi eszközök beszerzése,
immateriális javak beszerzése;
➢ ingatlanvásárlás.

Elszámolható költségek mértéke

Költségtípus

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)

Épület/építmény építése,
átalakítása, bővítése,
felújítása

10%

Épület, építmény bérleti díj

10%

Ingatlan vásárlása

2%

Haszongépjármű, motoros
tricikli, ill. kerékpár
beszerzése

5%

Csatolandó mellékletek listája

➢ 50%-os árbevétel igazolása;
➢ fiatal mezőgazdasági termelő esetében annak igazolása, hogy a
mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtását
megelőző 5 évben kezdte meg; (vagy a VP 6.1 alintézkedésében
meghatározottak szerinti fiatal mezőgazdasági termelő);
➢ projektterv;
➢ felújítás és karbantartás esetében – árajánlat;
➢ beruházás esetében – árajánlat;
➢ engedély,- vagy bejelentés köteles tevékenység esetében –
engedélyezési eljárás megindításáról szóló dokumentum;
➢ Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft.
igazolása; minőségrendszerben való tagság igazolása;
➢ önerő igazolása;
➢ gazdasági társaság esetén létesítő okirat;

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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