
7. célterület 

 

Célterület neve: "Mindenki számít"- Vállalkozások kisértékű eszközfejlesztése 

Vonatkozó HPME azonosítója 670b07 
Célterület azonosítója  
Jogcím Vállalkozási alapú fejlesztés 
UMVP intézkedés Versenyképesség 
Célterület komplex/kisértékű Kisértékű 
 

Keretösszeg (HUF) – Nem LHH településeken 20.000.000 
Keretösszeg (HUF) – LHH településeken - 
Minimális támogatási összeg (HUF) – Nem LHH 50.000 
Maximális támogatási összeg (HUF) – Nem LHH 1.000.000 
Minimális támogatási összeg (HUF) – LHH 50.000 
Maximális támogatási összeg (HUF) –LHH 1.000.000 
 

Intenzitások – Nem LHH településeken (%) 
Önkormányzat, önkormányzati társulás - 
Non-profit szervezetek - 
Egyházak - 
Mikro-kis-közép vállalkozás 60 
Egyéni vállalkozó 60 
Őstermelő - 
Magánszemély 60 
 

Intenzitások – Nem LHH településeken (%) 
Önkormányzat, önkormányzati társulás - 
Non-profit szervezetek - 
Egyházak - 
Mikro-kis-közép vállalkozás 65 
Egyéni vállalkozó 65 
Őstermelő - 
Magánszemély 65 
 

Fogalom magyarázat "Mindenki számít" vállalkozás: A Sárköz-
Dunavölgye-Siómente Egyesület illetékességi 
területén jelen levő induló és működő 
mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók és 
természetes személyek. 



Támogatás vehető igénybe Induló vagy működő vállalkozások részére 
cégkivonatban, vállalkozói igazolványban, működési 
engedélyben meghatározott tevékenységhez 
szükséges eszközbeszerzésére és marketingköltségek 
támogatására vehető igénybe támogatás. Természetes 
személy által fejleszteni kívánt tevékenység is 
támogatható. 

Célterület specifikus alanyi és 
tárgyi feltételek 

Támogatás igénybevételére a 2004.évi XXXIV. 
Törvény 3. §. (3) bekezdés szerinti mikrovállalkozás 
és egyéni vállalkozó, valamint 7-es adószámmal 
rendelkező természetes személy jogosult. 
Induló vállalkozások is támogathatóak. 
Marketingköltség önálló kiadásként nem 
elszámolható, maximális összege 200.000.- Ft. 
Természetes személy esetén az első kifizetési 
kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges igazolni 
a fejlesztett tevékenység végzésére vonatkozó 
jogosultságot. 

Jogosultságot igazoló 
csatolandó mellékletek 

A vonatkozó LEADER jogcímrendeletben előírt 
kötelező mellékletek. 

Jogkövetkezmények - 
Számszerűsíthető 
eredmények 

20 db vállalkozás részére kisértékű eszközfejlesztés 
támogatása. 

 

Jogosult települések: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, 
Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, 
Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb, Zomba 

 

Elszámolható kiadások 

 

Speciális kiadás:  

− A LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében elszámolható 
kiadások e) pont szerinti eszközbeszerzés: fejleszteni kívánt tevékenységhez 
kötődő eszköz beszerzése. 

− A LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében elszámolható 
marketing kiadás gg) pontja: weboldal készítésének költségei. 

− A LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében elszámolható 
marketing kiadás ga) pontja: hirdetések költségei. 

− A LEADER vállalkozási alapú fejlesztés jogcím keretében elszámolható 
marketing kiadás gb) pontja: kiadványok, szórólapok elkészítésének és 



terjesztésének költségei (adatgyűjtés, adatbázis-használati jog, szerkesztés, 
terjesztés költségei, nyomdai, fotó és grafikai költségek). 

 

 

 

Pontozás 

A célterület „kisértékű”, így nincsenek pontozási kritériumok. 

 


