PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások
támogatására
Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a többször módosított
40/2003.(XII.16.) Ökr. számú rendelet alapján pályázatot hirdet önkormányzati
közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására.

1. A pályázat célja:
Az önkormányzat a helyi gazdaságélénkítő programján belül a saját erőforrásai terhére
támogatásban részesít minden helyi vállalkozást, illetve a város területén működő
gazdálkodó egységet, telephelyet, akik önkormányzati közreműködéssel beruházást
valósítanak meg a város területén, segítve ezzel a helyi gazdaság értékteremtő képességét,
az ipari és szolgáltatói szféra erősödését. A helyi támogatás alapja a vállalkozások
támogatására vonatkozó többször módosított 40/2003.(XII.16.) Ökr. számú rendelet.

2. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehet Ajka város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel,
illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Ajka város közigazgatási
területén működő fiókteleppel rendelkező a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról
szóló 800/2008/EK számú bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet, a
továbbiakban: 800/2008/EK rendelet) I. melléklete, valamint a 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti mikro-és kis vállalkozásnak minősülő
a) egyéni vállalkozó és egyéni cég,
b) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c) szövetkezet, továbbá
d) az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdálkodók (a továbbiakban együtt:
vállalkozás).”

3.

A támogatás nyújtásának szabályai:

(1) A nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag
azEurópai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) (a továbbiakban 1998/2006/EK bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás
nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a)
a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy
akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott
támogatás;
b)
a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott
támogatás, az alábbi esetekben:
amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre,
amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy
részleges továbbítástól függ;
harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez
közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és
működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén
működő vállalkozások számára nyújtott támogatás;
a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás.

(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja
meg a 200. 000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
(4) Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni.
(5) A csekély összegű (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott
összeg meghaladná a támogatási intenzitás a Bizottság 800/2008/EK általános
csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott mértéket.
(6) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a támogatás
előrelátható összegéről (bruttó támogatástartalomban kifejezve) és annak csekély
összegű (de minimis) jellegéről. A tájékoztatásnak kifejezetten utalni kell az
1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos címére és az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésre – valamint meg kell határoznia a támogatás
pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
(7) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus
formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogató részére a vállalkozás által
a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott
valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.”

(8) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a
döntéshozatali eljárás folyamata alatt:
a) csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,
b) az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó aki engedélyét vagy vállalkozói
igazolványát visszaadta, illetve azt bevonták, vagy vállalkozását szünetelteti.
c) az önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy
egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű
tartozása van,
d) helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik,
e) egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van,
f) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeinek, illetve ezen
feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban
meghatározott módon kerül sor,
g) a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti
regionális munkaügyi központ illetékességi területén a hatályos Munka
Törvénykönyvéről szóló törvény szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre,
vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem
kívánja megszüntetni,
h) az a vállalkozás sem, amelynek tagja vagy tisztségviselője Ajka város
Önkormányzatának képviselője vagy bármely bizottságának külső szakértő tagja,
továbbá ezeknek a Ptk 685. §-a szerinti közeli hozzátartozója,
i) a pályázat szakmai vagy pénzügyi tartalmát befolyásoló valótlan vagy hamis adatot
szolgáltatott,
j) amely Ajka város Önkormányzata illetékességi területén folytatott iparűzési
tevékenységével kapcsolatos adó bevallási és befizetési kötelezettségének az elévülési
időn belül nem tett eleget,
k) amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény és a 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenséget
szabályozó korlátozások alá esik.
(9) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi
köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás
megszerzése érdekében hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve
annak székhelyei, telephelyei, fióktelepei között.
(10) Ezen feltételeket a pályázati dokumentáción fel kell tüntetni, nyilatkozattétellel, illetve
igazolásokkal kell bizonyítani.
(11) Nem nyújtható támogatás továbbá azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi
feltételek közül legalább egy teljesül:
a) akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
b) akinek, vagy 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.

4. Pályázati feltételek:
Pályázni gazdasági teljeítőképesség fokozását célzó beruházással, felújítással,
rekonstrukcióval lehet, amely: az önkormányzat közreműködésével valósul meg.
- Amelynek kezdési időpontja a pályázat benyújtását követően, vagy az azt megelőző
egy éven belül történt. Beruházás alatt a számviteli törvényben meghatározottakat kell
érteni. E pályázat szempontjából a személygépkocsi beszerzése nem minősül
beruházásnak;
- Amelyre vonatkozóan a pályázó önálló vagy együttes üzleti tervvel, beruházási
programmal rendelkezik;
- Köztartozása nincs;
- A beruházással érintett ajkai telephelyen a támogatási igény benyújtása előtti 12 havi
átlagos statisztikai állományi létszámát a beruházás befejezését követő legalább 3 évig
folyamatosan fenntartja;
- Az üzembehelyezést megelőző időszakhoz viszonyított létszáma nem csökken;
- További pályázati feltétel, hogy pályázó a tevékenységét az üzembehelyezést követő
legalább 3 évig fenntartja, illetőleg a beruházással létrejött vagy megvalósított eszközt
szintén 3 évig nem idegeníti el. Amennyiben pályázó 3 éven belül tevékenységét
megszünteti, a beruházással létrejött vagy megvalósított eszközt 3 éven belül
elidegeníti, a támogatás összegét a Ptk. 301/A. § bekezdés szerint kamattal köteles
visszafizetni.

5. A támogatás mértéke és formája:
A pályázati feltételeknek megfelelő beruházás, illetve pályázat esetén a pályázható
támogatás mértéke a beruházás aktivált összege, legfeljebb 20.000.000 forint.
A támogatás több év futamidőre is megállapítható. Pályázó részére a támogatás összegét
az elbírálást és szerződéskötést követően a benyújtott számlamásolatok, használatbavételi
dokumentumok alapján az önkormányzat hivatala utólagos finanszírozással a pályázó által
megadott számlaszámra átutalással teljesíti.
Ez 1. pontban ismertetett helyi rendelet szerint a beruházási támogatás csekély összegű
(de minimis) állami támogatásnak minősül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági
előírásai az irányadóak.

6. A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázatot 1 példányban papír alapon, 1 példányban elektronikusan CD-n a pályázati
adatlap kitöltésével, az abban meghatározott csatolandó mellékletekkel, nyilatkozatokkal a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak címezve a polgármesterhez kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. augusztus 1. napjától 2013. szeptember 30.
napjáig.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó 1 esetben hiánypótlással élhet. A
támogatás odaítéléséről a pályázati kérelem tartalmi és formai befogadását követő 90
napon belül átruházott hatáskörben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.
A Támogató jogosult a jelen pályázati folyamat felfüggesztésére, amennyiben a Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság által elbírált pályázati kérelmek összege eléri a tárgyévi
költségvetés támogatásokra vonatkozó előirányzatát.

7. Szerződéskötés:
A támogatási szerződést a döntést követő 30 napon belül az önkormányzat nevében a
polgármester köti meg.
A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti
ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.

8. Pályázati dokumentumok:
A pályázati kiírással kapcsolatos dokumentumok a www.ajka.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda
Tel: 88/521-136
Személyesen: Városháza 8400 Ajka, Szabadság tér 12. III. emelet 314. iroda
A j k a , 2013. június 25.
Ajka város Önkormányzata
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
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Önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházási támogatás
elnyerésére irányuló pályázat elkészítéséhez

I. A pályázat törzsadatai
1. A pályázó vállalkozás neve:
2. A pályázó székhelye:
3. A pályázó levelezési címe:
4. A pályázó telefonszáma:
5. A pályázó e-mail címe:
6. Képviseletre jogosult neve, beosztása:
7. A pályázó tevékenységi köre:
8. A pályázó - adószáma:
- cégjegyzék száma:
- staisztikai számjele:
9. A számlavezető bank neve:
Pályázó bankszámla száma:
10. A beruházás megnevezése:
11. A beruházás megvalósításának telephelye (pontos cím):
12. A beruházás kezdete (év,hó,nap):
13. A beruházás befejezése (év.hó,nap):
14. A pályázat felelőse (kapcsolattartója) a vállalkozásban:

a) Neve:
b) Beosztása:
c) Telefonszáma:
d) Fax száma:
e) E-mail címe:
II. A megvalósított beruházás pénzügyi adatai:
Elszámolható költségek megnevezése:
eFt
Megnevezés

Nettó

ÁFA

Bruttó

a. Ingatlanok építése és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
b. Műszaki berendezések, gépek
c. Egyéb berendezésk, felszerelések
d. Egyéb immateriális javak
Fejlesztés összköltsége

III. A megvalósított beruházás forrás összetétele:
Összeg (eFt)
1. Saját erő

..................

2. Bankhitel

..................

3. Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás

..................

4. Egyéb

..................

5. Összesen

..................

IV. Foglalkoztatási adatok
1. A beruházással érintett telephely pályázat benyújtása előtti 12 havi átlagos statisztikai állományi
létszáma……..fő,
ebből teljes munkaidős………fő,
részmunkaidős
……….fő.

V. Igényelt önkormányzati támogatás: ......................... Ft

A j k a , ……év..........................hó.........nap

................................................
a pályázó cégszerű aláírás

VI. A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok, anyagok

1. A pályázó vállalkozásának bemutatása
-

Megalakulása, rövid története, eddigi profilja, tevékenysége

-

Tulajdonosi összetétel, arányok

-

Valamennyi telephelyének felsorolása

-

Építési beruházás esetén a fejlesztéssel érintett telephelyen meglévő épületek felsorolása

-

A pályázat benyújtását megelőző 3 év mérlegadatai alapján

-



gazdálkodási eredmények



pénzügyi helyzet alakulása

Az éves statisztikai állományi létszám alakulása és munkaköri megoszlása a pályázat
benyújtását megelőző 3 évben

2. A megvalósítandó beruházás bemutatása
-

Célja, indoka

-

A bevezetendő új tevékenység, profil bemutatása

-

A várható gazdasági, piaci előnyök, versenypozíció

-

Jövőbeni üzleti terv legfontosabb jellemzői, beruházás eredményeként a következő 3 évben
elérhető többlet árbevétel, nyereség számszerűsített adatokkal alátámasztva

3. A beruházás befejezését követően tervezett létszámbővítés munkaköri megosztlása
4. A megvalósítandó beruházás létesítésére vonatkozó hatósági engedélyek másolata (amennyiben
kellett ilyen)
5. Igazolások arról, hogy pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában 30 napnál régebbi
köztartozása nincs (NAV); helyi adóhatóság (önkormányzat)
6. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat benyújtása előtti 3 évben kapott-e, és milyen mértékű
csekély összegű (de minimis) támogatást.
A pályázati anyagot 1 eredeti (hitelesített másolati) példányban papír alapon, és 1 példányban
elektronikusan (CD-n) kérjük benyújtani.

NYILATKOZAT
önkormányzati beruházási támogatás igénybevételéhez

Csekély összegű (de minimis) állami támogatás igénybevétele:
Büntetőjogi

felelősségem

tudatában

kijelentem,

hogy

vállalkozásunk az Európai Közösség Bizottsága 1998/2006/EK
bizottsági

rendelet

támogatásban

az

szerinti
elmúlt

3

csekély
évben

összegű

(de

……………….-

minimis)
Ft,

……………………………… összegben részesült, nem részesült.
(A nem aktuális módozat áthúzandó)
A j k a , ……………………..
…………………………….
cégszerű aláírás

azaz

