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A kisvállalkozások és az idegenforgalom fenntartásáról és fejlesztésének ösztönzéséről azon községek 

területén, ahol a magyar őshonos nemzeti közösség él, a 2017-2021-es tervezési időszak szabályzata 

(Népújság, 61. évfolyam 10. sz., módosítva Népújság, 2021, március 2-án, továbbiakban Szabályzat) a 

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva (továbbiakban Támogató), Malom utca 6/F, 

9220 Lendva, közzéteszi a következő 

 

 

Pályázati felhívást 

muravidéki vállalkozásfejlesztési és turisztikai beruházások 

támogatására 

 

 

Pályázat azonosítója: 2021 – LEN – G4A 

 

 

I. A pályázati konstrukció tárgya 

 

Vissza nem térítendő regionális beruházási támogatás folyósítása muravidéki mikro-, kis-, közép-, és 

nagyvállalkozások számára. 

A regionális beruházási támogatás igénybevételének alapfeltétele, hogy a tervezett beruházás olyan 

induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó (amely eleget tesz a Pályázati felhívásnak és a 

Bizottság 651/2014/EU Rendelete (továbbiakban Rendelet) alapján regionális beruházási támogatásra 

is jogosult) a jogosult területen1 valósít meg és ösztönző hattással bír a Rendelet I. fejezetének 6. 

cikkében előírtak szerint. 

 

A jelen Pályázati felhívás szerint az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak 

beszerzésére irányuló beruházás, amely: 

 

- új létesítmény létrehozatalát, vagy 

- egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 

- egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel vagy 

szolgáltatásokkal történő bővítését eredményezi.  

 

Ezzel elérve: 

 

a) a technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelését, illetve a meglévő 

kapacitások jobb kihasználását vagy 

b) új szálláshelyek létesítését (bővítését) és a meglévő szálláshelyek korszerűsítését. 

 

A jelen nyilvános pályázatban használt kifejezések/fogalmak értelmezéséhez az Európai Bizottság 

651/2014/EU és A regionális állami támogatások kiosztásáról, valamint a regionális foglalkoztatási 

ösztönzők és a foglalkoztatás és beruházások adókedvezményeinek érvényesítésének módjáról (az SzK 

Hivatalos Közlönye, 93/14., 77/16., 14/18. és 168/20. sz.) szóló rendeletet kell alkalmazni.  

 

 
1 Lendva, Moravske Toplice, Šalovci, Dobronak és Hodos községek  
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II. A pályázati konstrukció célja 

 

a) A közvetlen cél a támogatott vállalkozások üzleti hatékonyságának, versenyképességének növelése, 

technológiájuk fejlesztése, meglévő kapacitásaik jobb kihasználása, termelési kapacitásaik, a 

hozzáadott értékük növelése, összteljesítményük és fenntarthatóságuk javítása, különösen a termelési 

költségek csökkentése, illetve a termelés javítása és átcsoportosítása révén.  

b) A turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően a célterületen élők támogatása a turisztikai lehetőségek, 

szolgáltatások körének bővítése által. Szálláshelyek létesítse, illetve meglévő szálláshelyek 

korszerűsítse, minőségi szempontú fejlesztése az egyéb turisztikai célú szolgáltatások által. Ezen 

szolgáltatások fejlesztése hozzájárulhat az időjárási viszontagságok ellensúlyozására, illetve a 

szezonális térségbeli turisztikai kínálat kiegyenlítéséhez. 

 

A pályázat részcéljai: 

• a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása; 

• a gazdasági tevékenységek erősítése; 

• a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése; 

• a foglalkoztatottság fenntartása és növelése; 

• turisztikai kapacitások bővítése; 

• szálláshelyek létesítése, meglévő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése; 

• meglévő szolgáltatások minőségi fejlesztése a turizmus területén. 

 

III. Pénzügyi feltételek 

1. Általános feltételek 

 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból és saját forrásból tevődik össze, 

amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Saját forrás a 

pályázó által felvett hitel, pénzügyi lízing, tagi kölcsön, egyéb tőkejuttatás is, amennyiben a 

projekt céljaira történő felhasználásának akadálya nincs. 

 

A pályázó által minimálisan biztosítandó kötelező saját forrás mértéke a pályázat elszámolható 

költségeinek legalább 55%-a a mikro- és kis-, 65%-a a közép- és 75%-a a nagyvállalatoknak. A 

saját forrás nem tartalmazhat állami támogatást és állami forrást, valamint az Európai Unió 

intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a 

tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást.  

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor csak nyilatkozni kell. A 

visszaigényelhető ÁFA (DDV) nem elszámolható.  

A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2021. július 21-én érvényes MNB 

középárfolyamon. Az árfolyamváltozásból eredő többletköltséget a pályázó vállalja. 

 

 

2. A támogatás intenzitása és összege 

 
• a támogatás minimális értéke: 100.000,00 EUR-nak megfelelő forint  

• a támogatás maximális értéke: 500.000,00 EUR-nak megfelelő forint  
• a támogatás intenzitásának maximuma a projekt összes elszámolható költségének nem 

haladhatja meg a Regionális térképről szóló Rendelet 3. cikkelyben (Uredba o karti 
regionalne pomoči za obdobje 2014–2021 (az SzK Hivatalos Közlönye, 103/13 és 173/20 
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sz.)) meghatározott támogatást:  

 

Vállalkozás nagysága Intenzitás %-ban 

Mikro, Kis 45 

Közép 35 

Nagy 25 

Az adott társaságok méret szerinti meghatározása a Szabályzatban található. 

 

A rendelkezésre álló forrás: 460.000.000 HUF 

 

3. Támogatás halmozása 

 

Az állami támogatás a támogatott területeken az induló beruházáshoz nyújtható, a regionális állami 

támogatások kiosztásáról, valamint a regionális foglalkoztatási ösztönzők és a foglalkoztatás és 

beruházások adókedvezményeinek érvényesítésének módjáról szóló rendelet 10. cikkében előírtak 

szerint (az SzK Hivatalos Közlönye, 93/14., 77/16., 14/18. és 168/20. sz.), a támogatás 

kedvezményezettjének méretétől függetlenül.  

 

A beruházást annak befejezése után legalább öt évig fenn kell tartani az érintett területen. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne lecserélni az ezen időszakon belül korszerűtlenné vált 

üzemet, illetve meghibásodott berendezést, feltéve, hogy a gazdasági tevékenység az érintett 

területen a vonatkozó minimális időtartam alatt fennmarad. A beruházás által létrehozott minden 

munkahelyet meg kell őrizni az érintett területen a munkaviszony kezdetének napjától számított 

legalább öt évig.  

 

Minden ugyanazon pályázó által (csoportszinten) kezdeményezett induló beruházás a területi 

egységek szokásos besorolásának 3. szintjén ugyanazon régióban egy másik támogatott beruházás 

munkájának megkezdésétől számított három éven belül, egyetlen befektetési projekt részének 

tekinthető. Amennyiben az ilyen beruházási projekt esetében nagy beruházási projektről van szó, 

az egyetlen beruházási projekt támogatásának teljes összege nem haladhatja meg a nagy 

beruházási projektek elfogadott összegét. 

 

 

IV. Jogosultsági feltételek 

 

a) Pályázó a Lendva, Moravske Toplice, Šalovci, Dobronak és Hodos községek területén, (a 

továbbiakban: jogosult terület), nyilvántartott székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező 

jogi és természetes személy, aki gazdasági tevékenységgel foglalkozik és jelen pályázat 

benyújtásának időpontjában legalább 24 hónapja A gazdasági társaságokról szóló törvény –  (SzK 

Hivatalos Közlönye, 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – US rend, 82/13, 55/15, 15/17 

sz, 22/19 – ZPosS és 158/20 sz.– értelmében bejegyzett és amelynek alapítója és/vagy dolgozói 

legalább 50%-a olyan természetes személy/ek, aki/k rendelkezik/nek magyar nyelvtudással és ezt a 

következő dokumentummal igazolja (magyar állampolgárság, magyar igazolvány, a MMÖNK által 

kiadott bizonylat).  

b) A pályázónak rendelkeznie kell legalább kettő lezárt (adóbevallással alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel. 

c) A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó 

lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, vagy árbevétele meghaladta az 100 ezer eurót. A 

jogosultsági feltételnek való megfelelés tekintetében figyelembe vehetők a legalább 25% 

tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
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kapcsolt vállalkozások2 adatai is (partner, vagy kapcsolt vállalkozások). Ebben az esetben a vizsgált 

gazdálkodási adatok a pályázó saját, valamint a tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott közgyűlése, taggyűlése, illetve a 

tulajdonosai által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, összegezve kerülnek 

figyelembevételre. 

 

V. Kizáró okok 

Nem ítélhető meg támogatás a pályázónak, 

a) ha esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása van a pályázat beadásának pillanatában, 

b) amellyel szemben adóhivatal (Finančna uprava RS) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban 

a pályázat benyújtásának időpontjában, 

c) amely nem felel meg a következő feltételeknek: 
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 68/16,81/19,91/20 és 2/21 – 

popr sz.),  szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

cb) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 

joggal bíró jogi személy tekintetében a ca) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

d) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 

e) ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt 

céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

f) ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 

szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

g) ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

h) aki nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak, így különösen akkor, ha a 

Rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) és d) pontja, illetve a (3) bekezdés szerinti kizárások hatálya alatt áll,  

i) szinten tartó beruházáshoz, 

j) ha előző két pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi beszámoló tanúsága szerint a vállalat tőkéjének 

nagyságát meghaladó vesztesége volt, 

k) amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok 

által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke 

(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 

l) amely Európai Uniós források terhére jogosulatlan forrásfelhasználásnak minősített szabálytalan 

forrásfelhasználás(oka)t valósított meg és az abból (azokból) eredő visszafizetési kötelezettségének 

nem, vagy nem teljes körűen tett eleget, 

m) ha esedékes, kiegyenlítetlen 90 napot meghaladó banki tartozása van a kérelem beadásának 

pillanatában, 

n) ha számlája a kérelem beadásának pillanatában zárolt, vagy a kérelem beadását megelőző egy évben 

összesen több, mint 30 napot, illetve folyamatosan 10 munkanapot volt zárolva, 

o) mellyel szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenysége korlátozását rendelte 

 
2 A kis és középvállalkozások besorolása, valamint a kapcsolt és partner vállalkozások figyelembevétele 

kapcsán lásd a Szabályzatot. 
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el, 

p) aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-

előkészítőként, értékelőként, vagy helyszíni ellenőrként részt vett, 

q) aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, 

helyettes államtitkár, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 

r) az p) és q) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 

s) a részvénytársaság kivételével a p) - q) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

t) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett 

tulajdonában lévő gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, 

u) a Szabályzat által kizárt szektorokban, 

v) ha nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére 

irányuló Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének, 

w) ha nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 

x) amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy 

adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll, 

y) ha nem rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges összes jogerős hatósági engedéllyel (kivételt 

képez a pályázat tárgyát képező beruházás kivitelezéséhez szükséges építési engedély, valamint egyéb 

szakhatósági engedélyek, melyek rendelkezésre állása a Támogatási Szerződés megkötésének 

elsődleges feltétele), valamint, ha a beruházás a hatályos jogszabályoknak nem tesz eleget, 

z) amennyiben a támogatási döntést megelőző helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 

pályázó tevékenysége, illetve a pályázat tárgyát képező beruházás a jelen felhívásban nevesített 

feltételeknek nem felel meg. 

 

VI. Támogatható költségek 

 

Támogatható beruházási elemek a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök (földterület, 

épület, üzem, gép és berendezés) és immateriális javak költsége, a következők szerint: 

 

a) Tervezés és engedélyezés költségei (max. 5 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez 

viszonyítva –a pályázat előkészítésének költségei is a jelen kategóriába sorolhatók) 

b) Ingatlanvásárlás (max. 50 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva) 

A beruházáshoz szükséges, a VII. pont szerinti célterületen található ingatlan megvásárlásának 

költsége. 

Az ingatlan tulajdonosának függetlennek3 kell lennie a vevőtől. Ingatlan vásárlás esetén a pályázati 

űrlaphoz csatolni kell a:  

- Telekkönyvi kivonatot 

- Független bírósági értékbecslő 1 évnél nem régebbi értékelését 

c) Infrastruktúrafejlesztés 

• épületgépészeti gépek, 

• ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó 

berendezések, felszerelések, 
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• a termeléshez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új 

eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó 

állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

• az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastruktúra energiaellátását biztosító megújuló 
energiatermelő eszközök (pl. napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése4, 

• a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó 

berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék hőjének 

hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések, 

• elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási 

díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

• eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, 
felszerelések, szennyvíztároló, 

• szellőzési, légfrissítő berendezések, 

• felvonók, iparvágány, 

• hűtőkamra, 

• a beruházás megvalósításához szükséges egyéb infrastrukturális fejlesztés. 

 

d) Épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése 

A beruházáshoz szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és 

kivitelezőnek fizetett munkadíj.  

Új szálláshely létesítéséhez vagy meglévő szálláshely korszerűsítéséhez kapcsolódó ingatlan 

építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj. 

Telekhatáron belüli közmű infrastruktúra (víz, szennyvíz, tűzivíz, elektromos áram, gáz, gyenge 

áram, internet) fejlesztése és a kapcsolódó csatlakozási díjak elszámolása. 

e) Technológiafejlesztés 

Technológiai korszerűsítést eredményező egyenként minimum nettó 200.000 forintnak megfelelő 

EUR értékű új gépek, eszközök, berendezések bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, 

tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az 

eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is (nettó 200.000 forintnak 

megfelelő EUR érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka). 

Eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő 

berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására 

vagy kapacitásbővülést eredményez. 

f) Immateriális javak (max. 15 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva) 

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének 

költsége, vételára. A vállalkozás digitalizációja: vezetői informatikai rendszer, integrációt 

támogató rendszer telepítése hatékonyságnövelés céljából. 

 

A pályázó a fentiek közül egyszerre több pont szerinti beruházási elemre is pályázhat. 

 

A projektet a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell megtervezni, figyelembe véve a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést. 

 

A projekt keretében beszerzendő eszközök származási helyének az Európai Gazdasági Térség 

 
4 Csak akkor támogathatók, ha a projektnek nem elsődleges célja az energiatermelés (a költségek többsége nem ehhez kapcsolódik) és az 

energiatermelési kapacitást az üzem igényeihez igazítják (a termelt energia maximum 20%-át értékesítik a piacon). 
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tagállamának, vagy az Európai Unió tagjelölt országának (Albánia, Észak-macedón Köztársaság, 

Montenegró, Szerbia, Törökország) kell lennie. Ha valamilyen eszköz, vagy az eszköz funkcióját betöltő 

más, hasonló eszköz sem szerezhető be ezekből az országokból, úgy a pályázó kivételesen az eszköz 

pontos leírása és a piaci körülményeknek a pályázatban való bemutatása mellett tervezhet más 

országokból származó eszközt. 

 

Jelen pályázaton elérhető támogatás nem használható fel: 

 

• lízingszerződésekkel kapcsolatos költségekre, 

• termelési jogok, értékesítési jogok, támogatási jogosultságok vásárlására, 

• a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költségének fedezetére, 

• a pályázati felhívás megjelenésének napja előtt felmerült költség, ráfordítás fedezetére, 

• adósság törlesztésére, 
• vámköltségekre, 
• az általános forgalmi adó és egyéb adók költségeire, 
• működési és általános költségekre (rezsi), 

• személyi jellegű kiadások fedezésére, 

• készletek, forgóeszközök fedezetére, 

• bármilyen közforgalomú közlekedésre alkalmas gépjármű (tehergépjármű és személygépjármű) 

beszerzésére, 

• kényelmi eszközök beszerzésére, 

• fotovoltaikus beruházásokra5 

• fényképezők, mobiltelefonok beszerzésére, 

• bármilyen olyan eszköz vásárlására, melyek kapcsán a magánhasználat feltételezhető. 

 

A pályázónak, vagy a kivitelezőnek a projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi 

forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól a szokásos piaci 

áron kell megvásárolnia, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a Támogató lecsökkenti és a szokásos piaci áron veszi 

figyelembe, ha az a pályázó és a pályázótól nem független harmadik vállalkozás között, vagy a szokásos 

piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel. 

 

A pályázat elutasításra kerül, ha a projekt megvalósítása környezeti vagy társadalmi szempontból jelentős 

kockázatot hordoz, vagy a pályázat nincs összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel, ill. a 

támogatható tevékenységekkel. Jelentős kockázatot jelenthetnek többek között a következők: 

− ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlatot adók/szállítók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, 

− ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, 

− ha a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak a támogatható tevékenység végzésére. 

VII. A projekt megvalósításának helyszíne 

A projektnek a jogosult területen kell megvalósulnia.  

 

A projekt megvalósítási helyszínének mérete, besorolása, egyéb fizikai jellemzői tekintetében 

alkalmasnak kell lennie a pályázatban jelzett tevékenység végzésére. A megvalósulási helyszínnek 

alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető 

alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt 

megvalósításhoz biztosított, vagy biztosítható a megfelelő infrastruktúra. 

 
5 Csak akkor támogathatók, ha a projektnek nem elsődleges célja az energiatermelés (a költségek többsége nem ehhez kapcsolódik) és az 

energiatermelési kapacitást az üzem igényeihez igazítják (a termelt energia maximum 20%-át értékesítik a piacon). 
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A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra kell 

számvitelileg aktiválni. Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan 

ingatlanon (a pályázat benyújtásának időpontjában saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, 

amelyet a pályázat benyújtásának időpontjában peres követelés terhel. 

 

Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó kizárólagos tulajdonában, vagy vétel során 

nem válik a pályázó kizárólagos tulajdonává közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a másik tulajdonos hozzájárul a pályázatban 

szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási 

időszakban az üzemeltetés céljára rendelkezésre áll. 

 

VIII. Megvalósítási időszak 

A projekt megvalósítása legkorábban a pályázati felhívás megjelenését követően indulhat meg. 

Elszámolható a felhívás minden feltételének megfelelő, igazoltan a pályázati felhívás megjelenését 

követően keletkezett költség. A projekt megvalósításának kezdőnapja: 2021. július 22.  
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első 

visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén 

• a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja, 

• az előző alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag 

kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, 

c) tervezés és projektelőkészítés esetén a pályázati felhívás megjelenésének napja, 
d) az a) - c) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, 
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi 
a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése. 

A projekt megvalósítás határideje: 2022. december 30. 

A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt 

utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A projekt megvalósítási 

határnapjáig a projekt időszakában keletkezett, a projektre vonatkozó minden számviteli dokumentum 

pénzügyi teljesítése szükséges. 

 

IX. A pályázat megvalósításának fő feltételei 

A támogatás Kedvezményezettje a nyertes pályázó. 

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó a működéséhez szükséges valamennyi 

jogosítvánnyal és azonosítóval, a saját forrással, továbbá a beruházás megindításához valamennyi 

szükséges tervvel és engedéllyel rendelkezzen. Amennyiben a támogatásról szóló döntés kézhezvételétől 

számított 90 napon belül a pályázó mulasztásából nem kerül sor a támogatási szerződés megkötésére, 

úgy a támogató jogosult a támogatói döntés felülvizsgálatára. 

A Kedvezményezett köteles a támogatás tárgyát az üzleti tevékenysége fejlesztésére fordítani, 

összhangban a benyújtott pályázattal és a megkötött támogatási szerződéssel. 

A Kedvezményezett kifizetési kérelmet havonta egyszer, a tárgy hónapot megelőző hónap végéig 

jogosult benyújtani a Támogató felé akként, hogy a kifizetési kérelemben szereplő támogatási összegnek 

el kell érnie a támogatás összegének 25 %-át, valamint a kifizetési kérelemben szereplő összeg erejéig 

szükséges biztosítéknak a Támogató rendelkezésére kell állnia. Legkésőbb a kifizetési kérelem 

benyújtásával egyidejűleg Kedvezményezettnek szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania a 
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Támogatónak, amiben a korábban a részükre kiutalt összegekkel, illetve az addig felhasznált saját 

forrással elszámol. 

Az egyes kifizetési kérelmekben szereplő támogatási összeg kifizetésének feltétele, hogy a kifizetési 

kérelemmel egyidejűleg és azt megelőzően benyújtott és a Támogató által jóváhagyott időközi 

beszámolókban szereplő felhasznált saját forrás összesített értéke a kifizetési kérelem alapján fizetendő 

és a korábban kifizetett támogatások összesített értékével megegyezzen, vagy azt meghaladja. 

 

Előlegfinanszírozás esetén a kifizetési kérelem Végső kedvezményezetti előleg esetén nem irányulhat a 

támogatás teljes összegének 50% illetve Szállítói finanszírozás esetén 75 %-ánál magasabb hányadára. 

A Kedvezményezettnek iratokkal (szállítói szerződésekkel, ajánlatokkal) kell igazolnia a kifizetési 

kérelemben szereplő beruházás/beszerzés jogosságát, fennállását. Előlegfinanszírozás esetén Végső 

kedvezményezetti és szállítói finanszírozásra kerülhet sor. 

 

A támogatás minimum 25 %-át Támogató a szállító teljesítését követően, utófinanszírozás 

keretében fizeti meg. Ha a Kedvezményezett a szállítót időközben kifizette, úgy a támogatás kifizetése 

a Kedvezményezett részére történik. Ha a Kedvezményezett a szállítót még nem fizette ki, úgy a 

támogatás kifizetése a szállító részére történik. 

 

A Kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon a támogatással elszámolni. 

A Kedvezményezett köteles biztosítani az eszközök rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését a 

Támogató, vagy megbízottja számára. 

 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a támogatási szerződésben meghatározott 

tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott 

meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. 

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett nem rendeltetésszerűen használja fel a 

támogatást, illetve a kötelezettségeiket nem teljesítik, abban az esetben a Támogató eláll a támogatási 

szerződéstől. A Kedvezményezett ebben az esetben köteles a támogatási összeg szerződés szerinti 

megtérítésére, kamatokkal együtt. 

 

X. Kötelező vállalások 

A támogatásban részesülő Kedvezményezettnek vállalnia kell a projekt megvalósítási határidejét követő 

2 éven belül a vissza nem térítendő támogatás minden 30 millió forintja után 1 új alkalmazott felvételét 

a célterületen (határozatlan időtartamú, teljes munkaidős munkaviszonyba), akinek bérezése eléri a 

megvalósítás helyszíne és a projekt iparága szerinti átlagkereset legalább 75%-át. Alkalmazottak 

valamely EGT tagállamban állandó lakcímmel rendelkezők lehetnek, melyet kedvezményezettnek a 

megvalósítás során igazolnia kell. Ha a foglalkoztatással kapcsolatos vállalás nem teljesíthető, úgy a 

pályázónak integrációs feladatok ellátását kell vállalnia. A vállalás értelmében a Kedvezményezett új 

beszállítói szerződéseket köt, melyek összesített értéke meghaladja a támogatás összegét a fenntartási 

időszak végére. A Kedvezményezett vállalja, hogy a mindenkori piaci feltételek szerint vásárolnak fel. 

Az integráció részletei a pályázatban fejtendők ki. Az integrációs terv lehetséges tartalmi elemei: 

szakmai tanácsadás, termelési technológia kialakítása, átadása, követése és ellenőrzése a minőségi és 

mennyiségi kritériumok meghatározása, az értékesítés szervezése, szervezetfejlesztés, stb. A pályázó 

köteles a szakmai tanácsadást és egyéb szolgáltatásokat piaci áron nyújtani. Amennyiben a fenti 

követelmények teljesítése iparági, technológiai, vagy a beruházás helyszínére jellemző foglalkoztatási 

körülmények sajátosságai miatt nem lehetséges, úgy a pályázónak a pályázatában - a körülmények 

bemutatásával együtt – egyedi mérlegelést és elbírálást kell kérnie. 

 

A foglalkoztatásra és az integrációra vonatkozó kötelezettségek vállalása kombinálható. 
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Integrációs feladatok ellátásának vállalása esetén pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben beszállítók 

támogatására irányuló pályázat kerül közzétételre, úgy a rendelkezésére álló feldolgozási/értékesítési 

kapacitások szabta korlátok eléréséig - a pályázat követelményeinek eleget tevő pályázóval beszállítói 

szerződést köt az az integrációs feladatok vállalása esetén alkalmazandó követelményeknek megfelelően. 

A beszállítói szerződéseket tipikus piaci áron és tipikus piaci feltételek alkalmazása mellett köteles 

megkötni. 

 

Az I. b.) pont szerinti pályázó, a fenti feltételek mellett, vállalja, hogy a Szlovén Köztársaságban és 

Magyarországon is használatos szálláshely minősítő rendszerben regisztrálja a szálláshely magát és a 

fenntartási időszak végéig fenntartja a regisztrációt. 

 

XI. Fenntartási időszak 

A pályázat eredményeit a projekt megvalósítás befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban fenn kell 

tartani. A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és 

működteti azt. 

 

A támogatás alapján elért alkalmazotti létszámot fenn kell tartani a fenntartási időszak lejártáig. A 

Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt az alkalmazottak számára, ill. a 

beszállítói forgalom növelésére tett vállalásai nem teljesülése esetén a támogatás arányos részét 

visszafizeti. A visszafizetési kötelezettség a projekt mutatói alapján, a tényleges teljesítés a vállalástól 

való elmaradásának arányában kerül megállapításra. 

 

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a pályázó a projekt megvalósulásáról köteles évente adatot 

szolgáltatni. 

 

Mutató neve 
Mérték- egység 

Mutató forrása 

Projekt keretében a 

pályázónál meglévő és 

létesített munkakörben 

foglalkoztatottak 
éves átlagos száma 

 

Fő 

 

Belső munkaügyi nyilvántartás és büntetőjogi 

felelősség tudatában cégszerűen aláírt 

Nyilatkozat a projekthez kapcsolódó 

munkakörről 

Integrációból származó 

forgalom (amennyiben 

releváns) 

 

HUF 
 

Az új/módosult szerződések nettó ellenértéke. 

Igazolás módja: 

beszállítói szerződés, teljesítésigazolás, 

bankszámlakivonat és számla. 

Támogatásból létesített 

kereskedelmi szálláshelyek 

szobáinak száma és a 

támogatott tevékenységhez 

kapcsolódó évi nettó 

árbevétele (amennyiben 

releváns) 

 

Db 

HUF 

 

Fenntartási időszak teljes időtartama alatt: 

Kedvezményezett nyilatkozata megvalósulási 

terv alapján 

Turisták által eltöltött 

vendégéjszakák száma 

(amennyiben releváns)

  

 

Db 

 

Fenntartási időszak teljes időtartama alatt: 

kedvezményezett jelentése – vendégforgalmi 

könyv és statisztikai hivatalnak leadott jelentés 

alapján 
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A fenti mutatók teljesítésének vizsgálata a benyújtandó szakmai beszámolók és fenntartási jelentések 

ellenőrzése során történik. 

 

A támogatás teljes összege akkor fizetendő vissza, ha a projekt befejezésétől számított öt éven belüli 

időtartamon belül, a következők valamelyike történik: 
a) a támogatott tevékenység megszűnése vagy a jogosult területen kívülre való áthelyezése; 
b) az infrastruktúra valamely elemében tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy 

cég vagy állami szervezet jogosulatlan előnyhöz jut; fenntartási időszakban az ingatlan 
tulajdonosának cseréje csak a Támogató szervezet jóváhagyásával lehetséges. 

c) a természetében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás következik 

be, amely az eredeti célkitűzéseket veszélyezteti. 

 

A kötelező fenntartási időszak nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási 

időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt 

a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy 

meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó 

állami támogatásban nem részesülhet. A változás bejelentését követően az új eszköznek a lecserélt tárgyi 

eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási 

időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. 

 

A támogatott projekttel létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak a 

Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek 

átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. 

 

XII. Biztosítékok 

 

Amennyiben a támogatás teljes összege nem utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre, úgy a 

Pályázó/Beruházó köteles legalább az előlegként igényelt támogatási összeg teljes összegének megfelelő 

mértékű fedezeti értékkel bíró biztosítékot a támogató rendelkezésére bocsátani.  

 

A pályázó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles a kifizetett támogatás teljes összegére 

vonatkozóan a projekt megvalósítási szakaszban, illetve a projekt eredményeinek fenntartási időszakára. 

A fenntartási időszakban a projekt tárgya is részese lehet a biztosítéknak, például ingatlanra, vagy 

ingóságra bejegyzett zálogjog formájában. 

 

A támogatás visszafizetésének biztosítéka lehet: 
a) ingatlan jelzálogjog tehermentes ingatlanon (hipoteka na nepremičnini), 
b) birtoknélküli zálogjog (neposestna zastavna pravica)  
c) hitelintézet által kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény (bančna 

garancija). 

 

A biztosítékok kombinálhatók. 

 

A projekt megvalósítási helyének ingatlanján, valamint a projekt tárgyát képző eszközökön minden 

esetben zálogjogot kell biztosítani a Támogató számára a támogatási összeg erejéig. 

 

A biztosítékot az első kifizetési igényléssel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell nyújtani. 

Támogatási összeg kifizetése – az előleget is ideértve– csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges 

biztosíték rendelkezésre áll. A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben 

igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, tehát első alkalommal nem kötelező a 

teljes támogatási összegre biztosítékot nyújtani. A kedvezményezett a kifizetési igénylésben igényelt 
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támogatási összegnek megfelelően megemelt biztosíték meglétét legkésőbb a kifizetési igénylés 

benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni. 

 

A biztosítéknak rendelkezésre kell állnia a fenntartási kötelezettség megszűnéséig. A 

kedvezményezett számára a Támogató a biztosítékcserét lehetővé teszi, ha az új biztosíték 

végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek. 

 

A biztosítéknyújtási időszaknál rövidebb lejáratú biztosíték esetén, a lejárat napját megelőző 45 naptári 

nappal korábban a kedvezményezettnek a biztosítékot meg kell hosszabbítania vagy cserét kell 

biztosítania. Ennek elmulasztása esetén a kifizetéseket el kell utasítani, valamint a Támogató a 

támogatási szerződéstől elállhat. Ha a biztosíték mérsékelhető vagy megszüntethető, a Támogató 

haladéktalanul gondoskodik az erre vonatkozó nyilatkozat kiadásáról. 

 

 

XIII.  A pályázat beadási határideje és módja, hiánypótlás 

 

A pályázat benyújtásához a pályázónak ki kell töltenie az elektronikus pályázati adatlapot, alá kell írnia 

ennek kinyomtatott változatát, valamint a kapcsolódó nyilatkozatokat, kötelező mellékleteket be kell 

szkennelnie és az online pályázói felületen csatolnia kell. A Támogató fenntartja a jogot egyéb szükséges 

dokumentáció bekérésére.  

 

A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.  

 

A pályázati adatlap és a nyilatkozatok eredeti, cégszerűen aláírt, valamint minden melléklet papír alapú 

példányát – személyesen be kell nyújtani legkésőbb az elektronikus benyújtás határidejének leteltét 

követő munkanap 13:00 óráig a következő címre: 

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva – Zavod za regionalni razvoj Lendava 

Mlinska ulica 6/f 

9223 Lendava - Lendva 

Az elektronikus benyújtás határideje: 2021. szeptember 9. 20:00. 

A határidőn túl benyújtott pályázatok nem esnek elbírálás alá. Benyújtást követően a pályázat tartalmi 

elemeinek érdemi változtatására nincs lehetőség. 

 

A bírálat során hiányzó melléklet, vagy információ esetén lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó kérdés 

feltevésére. A hiánypótlásra, tisztázásra történő felhívást elektronikus levélben (e-mailben) küldi meg a 

Támogató a pályázónak. A felhívás elküldésétől számított 8 naptári nap áll a pályázó rendelkezésére, hogy 

elektronikus úton pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat, vagy megadja a szükséges választ. 

A hiányok nem teljes körű pótlása, a válasz elhagyása, vagy ezek határidőn túli benyújtása esetén a 

pályázat eredeti tartalma szerint kerül elbírálásra. 

 

Hiánypótlás nélkül elutasításra kerülnek, azok a pályázatok, melyek aláírt adatlapja hiányzik, vagy 

melyekről a benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy hiánypótlás útján sem válhatnak 

alkalmassá a pályázati felhívásban szereplő követelményeknek való megfelelésre. 

 

XIV. A benyújtandó dokumentumok 

 

Minden dokumentációt szkennelve kell feltölteni a Támogató online felületére, valamint írott formában 

személyesen is át kell adni a Támogató székhelyén a XIII. pontban foglaltak szerint. A Pályázó a 

benyújtott pályázatról átvételi elismervényt kap. 
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a) A Támogató által online felületén közzétett számítógéppel kitöltött, cégszerű aláírással ellátott űrlap 

és nyilatkozatok; 

b) A foglalkoztatottak név szerinti, az Egészségbiztosítási Intézet részéről igazolt listája; 

c) A pályázó vagy a pályázó hivatalos képviselőjének erkölcsi bizonyítvány (Igazolás a bűnügyi 

nyilvántartásból); 

d) Pályázó nevében aláírásra jogosult személy közigazgatási intézmény által igazolt aláírás mintája 

e) A pályázó vagy a pályázó hivatalos képviselőjének szlovén személyi igazolványának másolata; 

f) A projekt megvalósítási helyszínének tulajdoni lapja, ingatlanvásárlás esetén a telekkönyvi kivonat 

és a független bírósági értékbecslő ingatlan értékelése; 

g) A pályázat tárgyát képező eszközök/beruházás specifikációját tartalmazó eredeti előszámla és 

további két ajánlat, mely a kiválasztott ajánlattal tartalmilag összehasonlítható, azonos vagy hasonló 

specifikációjú, a projekt céljai szempontjából műszakilag megfelelő eszközökre kell, hogy 

vonatkozzon. Az ajánlat tartalmazza: a megvásárolni kívánt felszerelések és anyagok pontos típusát, 

származási helyét, műszaki specifikációját és árát, valamint az ajánlat fenntartásának időtartamát. 

A nem magyar nyelven készített ajánlat tételes magyar nyelvű fordítása is csatolandó, melyet a 

pályázó aláírásával hitelesít, hogy megegyezik a szlovén nyelvű eredetivel (A felszerelés 

specifikációjának tartalmaznia kell az eszközök alapvető jellegzetességeit.) Az előszámlának 

tartalmaznia kell az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t (DDV-t) és a bruttó árat; Az egyes 

költségtételeknek el kell érniük a nettó 200 000 Forintnak megfelelő EUR összeget; 

h) Tulajdonostársak hozzájárulása - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan 

beruházást: 

A melléklet benyújtása abban az esetben szükséges és kötelező, amennyiben a projekt megvalósítás 

helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó (kizárólagos) tulajdona, vagy vétel során nem válik a 

pályázó (kizárólagos) tulajdonává. Csatolni szükséges a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát 

a projekt megvalósításához, és a megvalósítást követően a fenntartási időszakhoz igazodó 

üzemeltetéshez; 

i) Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról - amennyiben a pályázat 

tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást: 

Amennyiben a projektet osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, akkor 

csatolni szükséges a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt használati megállapodást és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajzot; 

j) Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a 

használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

használati megállapodás - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális beruházást: 

Amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi, 

csatolni szükséges a bérleti szerződést, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt használati megállapodást, valamint a bérbeadó, illetve a használatba adó hozzájáruló 

nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a pályázóra vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett 

üzemeltetéshez. A bérleti szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt használati megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló 

beruházás működtetését legalább a projekt fenntartási időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat; 

k) A társaság bejegyzését igazoló okirat illetve a cégnyilvántartásba vételt igazoló okirat az önálló 

vállalkozók számára, működési engedély az iparosok számára (nem lehet 30 napnál régebbi); 

l) Adószámot igazoló dokumentum; 

m) Illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása (nem lehet 30 napnál 

régebbi); 

n) Amennyiben a projekt tárgyát képező eszköz, vagy beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez 

ingatlan szükséges, annak tulajdoni/használati jogát igazoló dokumentumok (tulajdoni lap, bérleti 

szerződés); 

o) A számlavezető bank igazolása arról, hogy a pályázó bankszámlája egy éve a pályázat beadása előtt 

nem került zárolásra több mint 10 munkanapnál hosszabb időszakra; 
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p) Az elmúlt kettő év eredménykimutatása mérlegbeszámolóval 

q) Szabadalmak, védjegyek (amennyiben vannak ilyenek, és kapcsolódnak az üzleti elképzelés 

megvalósulásához); 

r) A pályázó magyar nyelvtudását igazoló dokumentum (magyar állampolgárság, magyar igazolvány, 

az MMÖNK által kiadott bizonylat alapján); 

s) A pályázó nyilatkozata arról, hogy más pályázati forrásból ugyanerre a beruházásra nem részesül(t) 

támogatásban, amennyiben a kedvezményezett az ugyanazon elszámolható költségekre már 

részesült egyéb állami támogatásban, illetve kérelmezte azt, a támogatás összege nem haladhatja 

meg az állami támogatások engedélyezett intenzitását; 

t) Építési engedély (ha rendelkezésre áll), vagy nyilatkozat építési engedély mentességről - 

amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást: Felhívjuk figyelmét arra, 

hogy amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális 

és/vagy ingatlan beruházást, úgy a pályázat benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély 

megléte, azonban a támogatási szerződés aláírásához benyújtani szükséges. Ha az infrastrukturális 

és/vagy ingatlan beruházás nem építési engedély köteles, akkor a pályázó erre vonatkozó 

nyilatkozatát szükséges csatolni; 

u) Üzleti terv; 

v) Építési tervdokumentáció - amennyiben a pályázat tartalmaz infrastrukturális és ingatlan 

beruházást: Amennyiben a pályázat infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, csatolni 

szükséges az építési tervdokumentációt, amely tartalmazza a tervrajzokat, valamint az építészeti és 

technológiai műszaki leírást; 

w) Pénzügyi terv; 

x) Ha a pályázó nem a leggazdaságosabb ajánlatot választotta, úgy indoklás ennek okára vonatkozóan; 

A Támogató fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a 

Pályázóktól. A dokumentumok beadásának elmulasztása a megszabott határidőn belül a pályázóra nézve 

jogvesztéssel jár. Csak a minden mellékletet tartalmazó, határidőn belül érkezett pályázatok érvényesek. 

 

XV. A pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatok bírálata formai, jogosultsági vizsgálatból és tartalmi támogathatósági 

szempontok szerinti értékelésből áll. A bírálat részét képezi továbbá a felajánlott biztosítékok 

teljeskörűségének és a Támogató számára való hozzáférhetőségének ellenőrzése. 

 

Az értékelésekkel párhuzamosan sor kerülhet helyszíni ellenőrzés lefolytatására és tárgyalásra. A 

tárgyalás célja, hogy a pályázat, különösen a benyújtott biztosítékok köre, illetve a pályázó által tett, a 

foglalkoztatásra és integrációra vonatkozó vállalások megfeleljenek a Támogató által támasztott 

követelményeknek. 

 

A pályázatok rangsorolása az alábbi pontszámok hozzárendelésével történik: 

 

 

1. 

A pályázó bemutatása, a 

projekt megvalósítására 

való alkalmasság 

A pályázó (kapcsolt, vagy partner vállalkozás bevonása 

esetén a kapcsolt, vagy partner vállalkozás) részletes képet 

adott az eddigi tevékenységéről és az alapján alkalmas a 

projekt megvalósítására. 

 

0-15 
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2. 

 

 

A pályázat illeszkedése 

a Muravidéki 

Gazdaságfejlesztési 

Stratégia 

célkitűzéseihez 

A projekt jelentősen hozzájárul a Stratégia 

megvalósításának sikeréhez, különösen: 
- a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok serkentése 
- a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása; 
- a gazdasági tevékenységek erősítése; 
- a foglalkoztatottság növelése; 

- a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése. 
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3. 

 

A beruházás 

megvalósíthatós

ága és 

fenntarthatósága 

A javasolt finanszírozási szerkezet mellett a projekt 
rentábilis. 
A tervezett kapacitásbővülés, vagy a termék/szolgáltatás 

skála bővülése eredményeképp keletkező termék a piacon 

eladható, a piac fenntartható. Megfelelően számol a 

pályázó a jelenlegi piaci viszonyokkal és ezek várható 

változásaival. 

Az új szálláshely létrehozása vagy bővítése, korszerűsítése 

eredményeképp a becsült kihasználtság és eredményesség 

biztosítható, piaci alapon fenntartható a létesítmény. 
A létrejövő szálláshelyeken nyújtott új szolgáltatások 
száma és az elérhető turisztikai csomagajánlatok, 
garantált programok száma. 
A pályázó szakmai tapasztalata a megpályázott 
területen. 
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4. 

 

A beruházás 

előkészítettsége, 

pénzügyi és szakmai 

kidolgozottsága 

A projekt megvalósításának megindításához szükséges 

valamennyi dokumentum rendelkezésre áll, a szükséges 

engedélyekkel, szerződésekkel rendelkezik és a fizikai 

feltételek is adottak a beruházás megkezdésére. 

 

0-10 

A költségbecslés minden várható költségre kiterjed. 

Valamennyi költség indokolt, nincsnek túlzó tételek. 
0-10 

 

 

 

5. 

 

 

Integráció 

kidolgozottsága és 

mértéke 

Foglalkoztatottak 

számának 

növekedése¸ 

 

Az integrációs terv kidolgozottsága. A bevonandó szállítók 

mennyisége, az integrációs vállalások léptéke, ütemezése, 

foglalkoztatási és társadalmi hatásai, a tervezett integrációs 

szerződések feltételei. (ha a pályázó azért nem tett 

integrációs vállalást, mert a foglalkoztatási vállalása a 

támogatás teljes összegét lefedi, úgy erre a szempontra 

automatikusan maximális pontszámot kap). 
A fejlesztés eredményeképp létrejövő munkahelyek teljes 
munkaadói bér- és járulékköltsége a teljes fenntartási 
időszakban, a fejlesztés összegének aranyában (minél 
munkaintenzívebb beruházás, annál magasabb pontszám). 
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6. 

 

 

Innováció 

 
Új termék bevezetése, új gyártási mód bevezetése, új piac 

megnyitása, új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás 

megszerzése, iparági átszervezés, új szolgáltatás, szálláshely 

minőségének emelése és további kínálat bővítése. 
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A program Irányító Testülete jogosult javaslatot tenni az igényelt támogatási összeg csökkentésére. 

 

A pályázat szakmai szempontú támogathatóságának feltétele, hogy a pályázat a szakmai értékelésen az 

50 pontot haladja meg. 
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A pályázat elutasításra kerül, ha a projekt  

- nem éri el a támogatáshoz szükséges minimális szakmai pontszámot,  

- megvalósítása pénzügyi, jogi, műszaki, környezeti vagy társadalmi szempontból jelentős 

kockázatot hordoz,  

- eredményeinek fenntarthatósága kérdéses, 

- nincs összhangban a pályázati felhívás célkitűzéseivel, ill. a támogatható tevékenységekkel.  

Jelentős kockázatot jelenthetnek többek között a következők: 

- ha a támogatást igénylő, illetve az árajánlatot adók/szállítók tulajdonosai, vezető 

tisztségviselői, székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,  

- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,  

- ha a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak a támogatható tevékenység végzésére. 

A döntésről a pályázó értesítést kap e-mailben. 

 

XVI. Kifogás benyújtása 

A Pályázó a határozat kézbesítésétől számított 8 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a döntés 

(határozat) ellen a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva Tanácsához az 

info@profutura.si e-mail címre. A Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva 

Tanácsának döntése végleges, közigazgatási per indítható az illetékes bíróságon a szlovén jogszabályi 

előírások alapján és határidőben. 

A kérelemben meg kell jelölni azon indokokat - a megsértett jogszabályban vagy a felhívásban foglalt 

rendelkezést - melyekre tekintettel a pályázó kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás 

hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a 

kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. 

A kérelem a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. Az elbírálás határideje egy 

alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további 

kifogás előterjesztésének nincs helye. 

 

XVII. Egyéb információk 

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés 

rendelkezései az irányadók. A felhívás, a szakmai mellékletek, a pályázati adatlap és a pályázat 

mellékletei együttesen tartalmazzák a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

A felhívás és a pályázati adatlap esetén a Támogató a változtatás jogát fenntartja. 

A pályázat a Támogató archívumában kerül tárolásra. A Támogató a pályázati eljárás során a pályázó 

adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. 

A pályázati felhívás keretében egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A Támogató által kiírt 

valamennyi pályázatra egy Pályázó egy naptári évben egyszer pályázhat. 

 

XVIII. Kapcsolat 

A pályázati felhívásról további információ a Támogató irodájában érhető el. A Támogató elérhetőségei: 

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva – Zavod za regionalni razvoj Lendava 

Mlinska ulica 6/f 

9223 Lendava - Lendva 
Tel: +386 02/ 620 07 85 
Email: info@profutura.si 

www.profutura.si 
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