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VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez,
állapotjavításához szükséges
erő- és munkagépek
beszerzése

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA

A vidéki térségekben található
külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezelése,
karbantartása, amely hozzájárul a
lakosság életminőségének a
javításához, alapvető szolgáltatások
jobb elérhetőségéhez, a földrajzi
mobilitás elősegítéséhez, ezen
keresztül a térség gazdaságának a
fejlesztéséhez.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLTERÜLETEI

1.célterület: külterületi helyi közutak
fejlesztése
2. célterület: önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése.

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLTERÜLETEI

1. CÉLTERÜLET
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű,
külterületi már meglévő földutak:
a) stabilizálása; (e-UT 03.01.13 18 szerinti tervezés és megvalósítás)
b) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.
II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben
lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak
(kizárólag tanyás térségben):
a) alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy
szélesítése.
• rendelkezésre álló forrás: 14,7 Mrd Ft;
• maximális támogatás: 100 millió Ft (a projektek maximális támogatási
intenzitása a kedvezményezett járások besorolásától függően 75-95%
közötti lehet);
• kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati
társulások továbbá ezek konzorciumai.

2. CÉLTERÜLET
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önkormányzati
tulajdonú
vagy
önkormányzati
vagyonkezelésben levő utak karbantartását, rendszeres
felújítását biztosító:
a) vontatott és függesztett munkagépek;
b) erőgépek;
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek;
d) ágaprító gépek beszerzése.
• rendelkezésre álló forrás: 3,7 Mrd Ft;
• maximális támogatás: 10 millió Ft (konzorcium 20 millió Ft) a
projektek
maximális
támogatási
intenzitása
a
kedvezményezett járások besorolásától függően 75-95%
közötti lehet);
• kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok,
önkormányzati társulások

2. CÉLTERÜLET
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Erőgépek
esetében
kizárólag
traktor
beszerzése
támogatható: olyan gépi meghajtású, kerekes vagy lánctalpas
mezőgazdasági vagy erdészeti traktor, amelynek legalább két
tengelye van, legnagyobb tervezési sebessége legalább 6
km/óra, fő funkciója pedig a vonóerejének felhasználása, s
kifejezetten arra tervezték, hogy bizonyos, mezőgazdasági
vagy erdészeti munkálatok elvégzésére tervezett cserélhető
berendezéseket vontasson, toljon, szállítson és működtessen,
illetve, hogy mezőgazdasági és erdészeti pótkocsikat
vontasson, a mezőgazdasági vagy erdészeti munkálatok
keretében
teherszállításra
is
átalakítható,
és/vagy
utasülésekkel szerelhető fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben
több célterületre is igényelhető támogatás.

1. CÉLTERÜLET
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz
kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése,
műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák
(bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet
stb.);
b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot
szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök,
sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek
létesítése;
c)
balesetveszélyes
útszakaszok
közlekedésbiztonsági
fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;
d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros
átvezetések kialakítása;
e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása,
nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása,
korszerűsítése;
f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.

2. CÉLTERÜLET
ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok,
melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és
munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.
Mindkét célterület esetében:
a) projekt előkészítés:
- szakmai előkészítés,
- közbeszerzés.
b) mérnöki feladatok;
c) projektmenedzsment;
d) egyéb szolgáltatások, beleértve a 3.1.2.1 alfejezet
tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező
tevékenységét.

1. CÉLTERÜLET
NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

a) külterületi, szilárd burkolattal rendelkező,
nem tanyás térségben található helyi közutak
felújítása, fejlesztése.

2. CÉLTERÜLET
NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

a) Az önkormányzati utak karbantartásához
nem kapcsolódó eszközök, munkagépek
beszerzése;

b) Önjáró munkagépek és mezőgazdasági
erőgépek beszerzése.

ERŐGÉP VÁSÁRLÁSÁNAK A FELTÉTELE
Erőgép esetében kizárólag traktort lehet vásárolni.
Nem támogatható: Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek
beszerzése.
Erőgépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege:
maximum 10 millió forint (konzoricumban történő megvalósítás esetében is!)
További támogatási kritérium:
• Igazolni szükséges, hogy a támogatást igénylő rendelkezik
munkagéppel (útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas, vontatott)
VAGY
• Jelen felhívás keretén belül támogatási kérelmet ad be munkagép
beszerzésére

ÉS
•

•

Alkalmaz jelenleg is munkagépet kezelő személyzetet
VAGY
Nyilatkozatban vállalja, hogy alkalmazni fog megfelelő szakembert
• (első kifizetési kérelem benyújtásáig)

ELŐNYT JELENT
1. célterület esetében
• A fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül
megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma; (10
pont)
• 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet és a 105/2015.
(IV.23.) Korm. Rendelet szerinti járási, települési
besorolás; (5 pont)
• Megvalósíthatósági tanulmány jó minősége; (75 pont)
• Konzorciumban történő megvalósítás (5 pont)
• A
fejlesztés
megvalósításának
helye
a
kedvezményezett települések besorolásáról és a
besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.)
Korm. rendelet alapján (5 pont)

ELŐNYT JELENT
2. célterület esetében
• Fenntartási és üzemeltetési terv jó minősége; (55 pont)
• 290/2014. (XI.26.) Korm. Rendelet szerinti járási, (5 pont)
• A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján (5 pont)
• 1000 fő alatti településen vagy tanyás térségben lévő
településen megvalósuló fejlesztés; (5 pont)
• Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a
támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos
statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az
utolsó
kifizetési
kérelem
benyújtásának
időpontjáig
megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés (10 pont)
• Konzorciumban történő megvalósítás (20 pont)

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására
2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.
Az első szakasz zárása: 2017. 02. 06.

A Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a
támogatásra rendelkezésre álló
kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre
jelezhető, az IH a benyújtási határidő
előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást
lezárhatja.
A támogatási kérelmet kizárólag az MVH www.mvh.gov.hu
elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani
elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő
szolgáltatás segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó
dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy
papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított,
olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
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