
Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

Pályázat beérkezett
Befogadva
Páyázat azonosítója

Pályázó neve:

Pályázat címe:

Támogatási cél

Támogatási alcél 1

Támogatási alcél 2

Kelt:   év.hónap.nap
,

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi pályázati felhívásához

A TELEPÜLÉSI ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA (TP-1-2012)

az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

PÁLYÁZATI ADATLAP - KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Válasszon a legördülő listából!

A pályázatkezelő tölti ki!

A pályázatkezelő tölti ki!

A pályázatkezelő tölti ki!

Településnév

Csak a 4-es (A tanyagondnoki 

szolgálatok fejlesztése) támogatási cél 

esetén válasszon alcélt!
Csak a 4-es (A tanyagondnoki szolgálatok 

fejlesztése) támogatási cél esetén válasszon 

alcélt! A 4/a és a 4/c alcélok együtt is választhatók 

két külön alcélként. A 4/b alcél csak önállóan 

pályázható.
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

I. A pályázó adatai MVH ügyfél-regisztrációs szám: 

Pályázó neve

Pályázó típusa

Pályázó székhelye Irsz.    Település

Utca, házszám

Kistérség      Megye

Pályázó levelezési Irsz.    Település
címe

Utca, házszám

Postafiók

Telefonszám E-mail

Adószám Bankszámla-
szám

Áfa visszaigénylésre jogosult? igen nem

Pályázó hivatalos képviselője

Neve

Beosztása Email

Telefonszáma Fax

Kapcsolattartó

Neve

Beosztása Email

Telefonszáma Fax

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál igényelhető 

azonosító szám, amelyet az adószám és bankszámlaszám 

megadásával lehet igényelni. A pályázó bankszámlaszámával és 

adószámával ellátott, az MVH regisztrációs szám 

visszaigazolását tartalmazó dokumentumot a pályázathoz 

mellékelni szükséges!

Válasszon a legördülő listából!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

II. A fejlesztés bemutatása

A fejlesztés célja

A beruházással létrejövő vagyon tulajdonosa és üzemeltetője eltér egymástól? igen nem

A település a most megpályázott támogatási célra a 2011. évi program
során nyújtott be pályázatot, mely forráshiányra hivatkozva végül
mégsem részesült pozitív támogatási döntésben? igen nem

A település kistérségére vonatkozóan készítettek-e a 2011. évi program
kiírásának keretén belül Térségi tanyafejlesztési programot? igen nem

A fejlesztés célcsoportja

Hány tanyát érint a fejlesztés?

Hány állandó tanyai lakost érint ebből a 60 év felettiek aránya (%)
a fejlesztés?

ebből a 18 év alattiak aránya (%)

A fejlesztés indokoltsága

Mutassa be a tanyavilágot! Infrastruktúra, 

szociális helyzet stb. 

Maximum 2000 karakter!

Csak azon pályázatok számítanak, amelyeket a 

pályázatkezelő a formai és tartalmi ellenörzés után 

befogadott, azonban nem érték el a támogatás alsó 

ponthatárát.

Fejtse ki részletesen milyen célt, célokat 

kíván elérni a fejlesztés megvalósításával. 

Maximum 1000 karakter!

Ha igen választ jelöl meg, akkor az erről szóló 

üzemeltetési, vagy bérbe adási szerződés másolatát 

mellékelnie kell!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

A fejlesztés részletes bemutatása

A fejlesztés részletes ismertetése: hol, mi valósul meg, milyen 

technológiával? Ha technológiai fejlesztést kíván megvalósítani, 

mutassa be a technológiát is! Milyen eszközöket szerez be? Amely 

konstrukciónál releváns, ott adja meg a fontosabb műszaki 

paramétereket. A projekt keretében végzett különböző 

tevékenységtípusok különüljenek el,  az egymásra építkezés 

derüljön ki.

Figyeljen rá, hogy az itt felsorolt projektelemek mind megjelennek 

a költségelemek között is!

Gép, eszköz beszerzése esetén, valamint építési munkálatok 

esetén legalább 2 db árajánlatot mellékelni kell!

Építési engedély köteles beruházások esetén az illetékes 

építésügyi hatóság által kiadott igazolást a műszaki 

tervdokumentáció benyújtásáról mellékelni kell! Ha nem engedély 

köteles, akkor az erről szóló igazolást szintén mellékelni 

szükséges!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

II/1. A tanyai termékek piacra jutásának elősegítése

Van már valami szervezeti előzménye a fejlesztésnek? igen nem

Ha igen mutassa be a szervezet erőforrásait!

Hány tanyagazdaságot Hány féle tanyai termék piacra
kapcsol be a fejlesztésbe? jutásához járul hozzá?

Válassza ki a megpályázott alcélokat!

Készült már megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv? igen nem

Mutassa be a szervezet infrastruktúráját, 

kapacitásait, humán erőforrásait, mennyi 

embert foglalkoztat, ebből hány dolgozik 

teljes munkaidőben stb.

Maximum 1500 karakter!

Ha igen, akkor a pályázat mellékleteként csatolnia kell!

Csak akkor töltse ki ha erre a támogatási célra pályázik!

Minden olyan célt jelöljön meg, amire pályázik!

Élelmiszer-feldolgozás esetében hatósági engedélyeket, 

létesítményjegyzéket és géplistát mellékelni kell!

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!

Válasszon a legördülő listából!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

II/2. A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító

vontatott munkagépek, eszközök beszerzése

Hány település külterületi útjait fogja karbantartani,
 rendszeres felújítási munkálatait végezni?

Van tapasztalata útfelújítási, karbantartási munkálatokban? igen nem

Rendelkezik már valamilyen géppel, eszközzel útfelújítási, igen nem
karbantartási munkálatokra?

A helyi tanyagazda valamilyen géppel, eszközzel hozzájárul-e az igen nem
útfelújíási, karbantartási munkálatokhoz?

Milyen hosszúságú útszakasz rendszeres karbantartását fogja végezni? (km)

II/3. A villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések

Megújuló energiaforrással fogja megvalósítani a fejlesztést? igen nem

Mobil készüleket fog telepíteni a fejlesztés során? igen nem

A fejlesztésben érintett állandó lakosok hány százaléka 
14 éven aluli gyermek?

A fejlesztésben résztvevő állandó tanyai lakosok hány százaléka részesül 
rendszeres szociális támogatásban? (%)

II/4. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése

Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?

Mutassa be a szolgálat/szervezet erőforrásait!

A pályázat tartalmazza esélyegyenlőségi programok megvalósítását? igen nem

A fejlesztés után bővülni fog az ellátott tanyák, tanyasi emberek köre? igen nem

Ha igen, akkor hány százalékkal? (%)

Csak akkor töltse ki ha erre a támogatási célra pályázik!

Az ellátandó tanyákat és a karbantartott útszakaszokat 

jelölő áttekintő térképet mellékelni kell!

Csak akkor töltse ki ha erre a támogatási célra pályázik!

Ellátandó tanyák helyrajzi számonkénti és tanyatulajdonosok 

névszerinti listáját mellékelni kell!

Az ellátandó tanyákat és a karbantartott útszakaszokat jelölő 

áttekintő térképet mellékelni kell!

Mutassa be a szervezet infrastruktúráját, 

kapacitásait, humán erőforrásait! Mennyi 

embert foglalkoztat, ebből hány dolgozik 

teljes munkaidőben?

Maximum 1500 karakter!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

II/5. Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása

Rendelkezik már nyilvántartott adatbázissal a tanyáiról? igen nem

Korábban végeztek már felmérést a tanyákról, vannak tervi előzmények? igen nem

Szándékoznak közösségi részvételen alapuló tervezést végrehajtani? igen nem

A kistérség minden településére elvégzik a felmérést? igen nem

Ha nem, akkor legalább kistérség településeinek felére elvégzik? igen nem

Hány ha külterületen fogja elvégezni a fejlesztést?

III. Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang

Fejlesztésben részt vevő kistérségek száma

Fejlesztésben részt vevő települések száma

Ha több települést érint sorolja fel ezeket

Megvalósítás során alkalmaznak önkéntes, közösségi munkát? igen nem

Megvalósítás során alkalmaznak közmunkát? igen nem

Illeszkedik a fejlesztés a települési és/vagy kistérségi fejlesztési tervekhez? igen nem

Ha igen, akkor milyen pontokon kapcsolódik?

Írja le mely pontokhoz illeszkedik és 

hogyan!

Maximum 1000 karakter!

Írja be a terület nagyságát!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

Fejlesztésben részt vevő partnerek

Partner neve településsel Szerepe

Itt csak azon szervezeteket sorolja fel, akik 

ténylegesen részt vesznek a megvalósításban!

Ha az itt található helynél több partner van, akkor a 

pótlapon mutassa be a többit!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

IV. A fejlesztés eredményei, hatásai

A fejlesztés várható eredményei

A fejlesztés várható közvetlen és releváns pozitív környezeti hatásai

A fejlesztés várható közvetlen és releváns negatív környezeti hatásai

Az alábbi pontok alapján fejtse ki, hogy a projekt megvalósulása milyen 

pozitív változásokat fog hozni a tanyák, a tanyasi lakosság életében:

Pénzügyi eredmény: várható árbevétel növekedés mértéke.

Piaci eredmény: árutermelővé válás vagy az árutermelés arányának 

növekedése.

Gazdálkodási eredmény: termelési feltételek javulnak; állattartással, 

kertészettel több lábon állás erősödik; helyi és tájfajtákat tár fel, őriz meg.

Foglalkoztatási eredmény: a mezőgazdasági foglalkoztatást növeli.

Szolgáltatási eredmény: az ellátott szolgáltatások köre bővüli.

Ahol lehetséges számszerűsítse a várható eredményeket!

Maximum 1500 karakter!

Sorolja fel, és röviden mutassa be a fejlesztés 

közvetlen és releváns pozitív környezeti hatásait!

Maximum 1000 karakter!

Sorolja fel, és röviden mutassa be a fejlesztés közvetlen és 

releváns negatív környezeti hatásait! Ha a későbbiekben tud 

ezek ellen valamit tenni, valamilyen megoldást találni, akkor 

azt is írja le!

Maximum 1000 karakter!

9



Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

V. A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata és kihasználtsága

A fejlesztés gazdasági, pénzügyi fenntarthatósága, és kockázata

Várható kihasználtság mértéke

Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? 

Van-e erre pénzügyi fedezet? 

Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelézésben, akár a 

fenntartásban kockázata? 

Felléphet-e olyan akadályozó tényező, ami a kitűzött 

célok elérését veszélyeztetné? Ennek mekkora a 

valószínűsége és a mértéke?

Ha van kockázat, ezek kezelésére fel van-e készülve 

a pályázó?

Maximum 2000 karakter!

A projekt keretében megvalósított fejlesztés becsült 

igényének, kihasználtságának szöveges ismertetése: lesz-e rá 

igény, ez az idő előrehaladtával változik-e, növekszik-e? Van-e 

bámilyen veszélye a kihasználtságnak?

Maximum 1000 karakter!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

VI. Költségvetés, forrásszerkezet

Források

Költségelszámolás

Igényel támogatási előleget? igen nem ha igényel, az összes
támogatás hány %-át?

Általános de minimis támogatásban részesült igen nem
a tárgyévben és az azt megelőző 2 évben?

Ha igen, ennek összege (Ft)

1000

Arány (%)
Elszámolható 

költség (Ft)

0

ÁFA (Ft)

00

Nettó (Ft)Bruttó (Ft)

Hitel

Saját forrás összesen

Arány (%)

Igényelt támogatás

Forrás megnevezése

Forrás összesen

Saját forrás összetétele Összeg (Ft)

Önerő

Összesen

Költségelemek

Saját forrás

1000

Összeg (Ft) Arány (%)

1000

Maximum 25%!

A fejlesztés költségeit, a költségek összetételét tételesen 

írja le!

Az összegző mezőkbe ne írjon, azok automatikusan 

töltődnek ki!

Minimum 10%!

Maximum 90%!

Ha több mint 11 költségelem van, akkor a 

pótlapon mutassa be a többit!

Ha az adott költségelemre van ÁFA-levonási joga, 

akkor a nettó összeget írja be.

Ha az adott költségelemre nincs ÁFA-levonási joga, 

akkor az ÁFÁ-val növelt összeget írja be.

Csak az 1-es támogatási célra 

pályázók esetében kell kitölteni!

A saját forrás meglétéről szóló 

igazolást mellékelni kell!
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

VII. A fejlesztés ütemezése

A fejlesztés tervezett ütemezése

Kezdés év.hónap.nap

Befejezés év.hónap.nap

Mérföldkövek Mérföldkő megnevezése

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

Nyilatkozom, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek:

Kelt………………………………. 2012……………….
p.h.

A pályázó (cégszerű) aláírása
…………………………………………………..
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Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

III. Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang

Fejlesztésben részt vevő partnerek

Partner neve településsel Szerepe



Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

VI. Költségvetés, forrásszerkezet

Bruttó (Ft) Nettó (Ft) ÁFA (Ft)
Elszámolható 

költség (Ft)
Arány (%)Költségelemek
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VII. A fejlesztés ütemezése

Mérföldkövek Mérföldkő megnevezése

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap

  év.hónap.nap



Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

A pályázó nyilatkozik, hogy: 

1. Nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással, vagy adók módjára behajtható köztartozással.

2. Nem rendelkezik költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal 

megállapított köztartozással.

3. Nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt.

4. A pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely 

támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette.

5. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Tanyafejlesztési

Program előirányzat keretében nyújtott támogatások feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendeletben 

meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.

6. Hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett Monitoring Rendszerben nyilvántartott

adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyosítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati

Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély

összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben

(Ávr) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

7. Hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét,

a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák.

8. A most benyújtott fejlesztési célra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül még 

nem kapott támogatást.

9. A pályázatban benyújtott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt……………………………….. 2012……………….

p.h.

A pályázó aláírása

NYILATKOZATI LAP

………………………………………………………..



Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

1. A pályázó nyilatkozik, hogy: 

ÁFA visszaigénylésre jogosult. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt……………………………….. 2012……………….

p.h.

A pályázó aláírása

2. A pályázó nyilatkozik, hogy: 

ÁFA visszaigénylésre nem jogosult. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Kelt……………………………….. 2012……………….

p.h.

A pályázó aláírása

ÁFA NYILATKOZAT

………………………………………………………..

………………………………………………………..



Pályázati adatlap (TP-1-2012) - a települési és térségi fejlesztésekhez

Csak az 1. támogatási célra (Tanyai termékek piacra jutását elősegítő projektek) való 
pályázás esetében kell nyilatkozni!

A pályázó nyilatkozik, hogy: 

1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben, és a folyamatban lévő pénzügyi évben
nem használta fel a Bizottság 2006. december 15-i, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendeletben
(általános de minimis rendelet) meghatározott támogatási keretét (200 000 Euro).

2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben, és a folyamatban lévő pénzügyi évben 
az alábbi, az általános de minimis rendeletben meghatározott támogatásokat vette fel:

1. ………………..(Ft), ………………. (támogató), ……………..(szerződés száma), ……………. (MVH tám. határozat száma)
2. ………………..(Ft), ………………. (támogató), ……………..(szerződés száma), ……………. (MVH tám. határozat száma)
3. ………………..(Ft), ………………. (támogató), ……………..(szerződés száma), ……………. (MVH tám. határozat száma)
4. ………………..(Ft), ………………. (támogató), ……………..(szerződés száma), ……………. (MVH tám. határozat száma)
5. ………………..(Ft), ………………. (támogató), ……………..(szerződés száma), ……………. (MVH tám. határozat száma)

Összes felvett általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó támogatása:…..………………… (Ft)

3. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatok eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. § (1). bek. szerint

nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Kelt……………………………….. 2012……………….

p.h.

A pályázó aláírása

DE MINIMIS NYILATKOZAT

………………………………………………………..


