Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám)
34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21- én) 10. szakaszának
1. bekezdése és 11. szakaszának 2. bekezdése, valamint az Általános szabályzat 1. szakasza alapján a
Prosperitati Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Igazgatóbizottsága meghozza a következő

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT
bejegyzett mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók, valamint jogi személyek nagyobb hozzáadott
értékű helyi termékek létrehozására irányuló beruházások megvalósítására
A felhívás referenciaszáma: MK-07/2018-I
Általános rendelkezések
1. szakasz
A Pályázati szabályzat előírja a támogatási eszközök intenzitását, nagyságát, rendeltetését, a
pályázatra jogosultak körét, a kötelező dokumentációt, a támogatási eszközök odaítélésének általános
kritériumait és egyéb fontos kérdéseket.

A pályázat céljai, keretösszeg
2. szakasz
Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők,
egyéni vállalkozók, valamint jogi személyek nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállítását
szolgáló helyiség kialakítására, vagy nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállításához
szükséges eszközök beszerzésére.
A pályázat teljes keretösszege 100.000.000,00 HUF.
A pályázat részcéljai:











a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
a gazdasági tevékenységek erősítése;
a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése;
a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése;
az elsődleges és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának serkentése;
állati és növényi eredetű termékek feldolgozásának növelése;
nagyobb hozzáadott értékű helyi termékek előállításának serkentése, munkahelyteremtés
elősegítése;
a kivitel növelése, behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
hagyományos kézműves értékeknek a megőrzése, kézműves helyi termékek előállítása és azok
turisztikai termékké fejlesztése;
a „Vajdasági helyi termék” logóval ellátott termékek értékesítésének, illetve értékesítési lánca
kialakításának elősegítése.
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A pályázók köre és pályázati feltételek
3. szakasz
A pályázat benyújtására jogosult (továbbiakban: Pályázó):
a) Vajdaság AT területén bejegyzett lakóhellyel, valamint magyar és szerb állampolgársággal
rendelkező természetes személyek (egyéni bejegyzett gazdálkodók);
b) Vajdaság AT területén nyilvántartott székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó (PR) vagy
vállalkozás, amely egyéni vállalkozó, vagy jogi személy vállalkozásnak az alapítója/alaptói, illetve
alkalmazottai jelentős része olyan természetes személy(ek), aki(k) rendelkezik/rendelkeznek
Szerbia Köztársaság és Magyarország állampolgárságával, valamint Vajdaság AT területén
bejegyzett lakóhellyel.
A Pályázat tárgya lehet az alábbiak egyike:
a) nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállításához, feldolgozásához szükséges új
eszközök beszerzésének résztámogatása, vagy
b) nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállítását, feldolgozását szolgáló helyiség
kialakításának – ideértve a meglévő épület átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének –
résztámogatása.
Pályázati feltételek:
1. Bejegyzett mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételek:
a) a Pályázónak nincs állami föld bérleti díjra vonatkozó kiegyenlítetlen köztartozása a
pályázat beadásának pillanatában;
b) a Pályázó gazdaságának Kincstári bejegyzésében szerepel a pályázott tevékenység.
2. Egyéni vállalkozóra (PR), vagy jogi személy vállalkozásra vonatkozó feltételek:
a) a pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek
zárolva;
b) a Pályázónak a kérelem beadását megelőző egy évben nem volt 10 napot meghaladó
időszakban zárolva a számlája;
c) a Pályázónak nincs esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának
pillanatában;
d) a Pályázó csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem áll, valamint az előre elkészített
átszervezési tervbe nem lehet bevonva (amennyiben releváns);
e) amennyiben a Pályázó rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti
évre vonatkozó éves beszámolóval, akkor a Pályázónak az előző pénzügyi évre
vonatkozó pénzügyi beszámoló tanúsága szerint nem volt jegyzett tőkéjének nagyságát
meghaladó vesztesége, átalányadózók és egyszerű könyvelést vezetők esetén 100.000,00
dinárt meghaladó vesztesége;
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f) a Pályázó – pozitív elbírálás esetén – a támogatási szerződés aláírásával a támogatási
szerződés megkötését követő 2 évre vonatkozóan vállalja, hogy nem csökkenti
foglalkoztatottainak számát.
3. Minden Pályázóra vonatkozó, általános feltételek:
a) a Pályázó pályázati körönként egyszerre egy pályázati beadvánnyal pályázhat;
b) a beruházásnak Vajdaság AT területén kell megvalósulnia;
c) a Pályázó a pályázat kiírását követően nem módosította a tulajdonosi szerkezetét;
d) a Pályázó az Élelmiszervédelmi Törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/2009-es
száma) 46. szakaszának 2. bekezdése és a 49. szakasza alapján kiadott Szabályzat
(Megjelent az SZK Hivatalos Közlönyének 2017. december 11-i keltezésű 111/2017
számában) (továbbiakban: Szabályzat) értelmében kisteremelőnek, illetve kismennyiségű
alaptermékekkel foglalkozó alanynak minősül, vagy megfelel a jelen pályázati szabályzat
lenti 5. szakasz („A támogatási eszközök odaítélésének külön feltételei”) 2., 3.,4., vagy 5.
pontjának;
e) a Pályázó a pályázatban megjelölt élelmiszer(ek) előállítására, forgalmazására vonatkozóan
szerepel a Földművelésügyi, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium Központi
nyilvántartásában, mint élelmiszert előállító, illetve forgalmazó személy (kivéve
élelmiszernek nem minősülő kézműves termékek előállítása, feldolgozása esetén);
f) A Pályázó rendelkezik a pályázatban megjelölt élelmiszer(ek) forgalomba hozatalához
szükséges engedéllyel;
g) a Pályázónak nincsen esedékes, rendezetlen tartozása az Alapítvány felé;
h) a Pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig nem idegenítheti el és nem adhatja bérbe
a támogatásból beszerzett eszközt, illetve a projekt befejezésétől számított 10 évig nem
idegenítheti el és nem adhatja bérbe a kialakított (átalakított, bővített, korszerűsített)
épületet;
i) a Pályázó köteles a támogatási szerződés aláírása előtt a támogatás összegére szóló
váltónyilatkozatot adni és váltót mellékelni (a váltóknak jogi személy, valamint egyéni
vállalkozó esetén kötelezően hitelesítettnek kell lennie), valamint
 az eszköz megvásárlását követően az 5 éves fenntartási időszakra vonatkozó
zálogjogot bejegyeztetni az Alapítvány javára a Gazdasági Nyilvántartási
Ügynökségnél (APR);
 helyiség kialakítása (épület átalakítás, bővítés, korszerűsítés) esetén, a támogatási
szerződés megkötését követően jelzálogjoggal terhelni az ingatlant az Alapítvány
javára a 10 éves fenntartási időszak lejártáig;
j) amennyiben építési beruházás támogatására kerül sor, a Pályázó köteles a kifizetési
kérelem benyújtásáig az építési beruházásra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint
megkívánt engedéllyel rendelkezni, illetve hatósági igazolással arról, hogy a beruházás
nem engedélyköteles;
k) a pályázat elbírálásakor pontegyezőség esetén előnyben részesül az a Pályázó, aki a
pályázati beadványában több új munkahely megteremtését vállalja az azonos pontszámmal
rendelkező Pályázóhoz viszonyítva;
l) a Pályázó – pozitív elbírálás esetén – kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pályázat által
segített (helyi) termékek valóban helyben azaz (Vajdaság területén) helyi munkával és
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minimum 50%-ban helyi alapanyag felhasználásával kerüljenek gyártásra, illetve
előállításra és kötelezettséget vállal e termékek 1. sz. mellékletében bemutatott logóval (a
továbbiakban: „Vajdasági helyi termék” logó) történő ellátására, illetve felcímkézésére, és
ezzel összefüggésben a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg vállalja hogy a VATE-BE-T Vajdasági Termletetési, Beszerzési, Értékesítési Társasággal (székhely: Zenta,
Posta utca 4.; törzsszám: 20816694; iroda: Posta utca 25.; a továbbiakban: VA-TE-BE-T
társaság) szerződést köt, amely szerződés keretében az öt éves fenntartási időszak
tartamára:
- a Pályázó a VA-TE-BE-T társaságtól, mint a „Vajdasági helyi termék”
logó tekintetében vagyoni jogokat gyakorló személytől ingyenesen jogot
szerez a „Vajdasági helyi termék” logó fenti l) pontban említett
termékeken történő ingyenes feltüntetésére, illetve használatára;
- a Pályázó kötelezettséget vállal a fenti l) pontban említett termékek VATE-BE-T társaság általi nyilvántartásba vételét igényelni, és e termékeket
(azok csomagolását) „Vajdasági helyi termék” logóval ellátni, illetve
felcímkézni;
- a Pályázó kötelezettséget vállal továbbá az előbbiek szerinti, a „Vajdasági
helyi termék” logóval ellátott termékek VA-TE-BE-T társaság részére
történő, a két fél közötti kialkudott áron történő eladására a VA-TE-BE-T
társaság által igényelt mennyiségben, illetve rendeléseinek megfelelően, a
nevezett termékek VA-TE-BE-T társaság által „Vajdasági helyi termék”
logóval ellátott termék polccal illetve termék sarokkal rendelkező
kereskedelmi egységek (boltok) részére történő továbbértékesítés céljából
(a Pályázó a VA-TE-BE-T társaság által meg nem rendelt, illetve át nem
vett termékek más részére való eladására, illetve átadására jogosult);
valamint
- a Pályázó és a VA-TE-BE-T társaság közötti, a fentiekben részletezett
együttműködés esetleges további részletei (így pl. a termékek VA-TE-BET társaság által üzemeltetett honlapon történő megjelenés részletei,
„Vajdasági helyi termék” logóval ellátott címkék igénylésének feltételei)
is rendezésre kerülnek.
A támogatás intenzitása, rendeltetése, egyéb feltételek
4. szakasz
Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a 1.200.000,00 dinárt, a támogatás intenzitása a
pályázat tárgyát képező beruházás, illetve eszköz(ök) értékének legfeljebb 75%-a.
A pályázó által minimálisan biztosítandó kötelező önrész mértéke a pályázat tárgyát képező
beruházás, eszköz(ök) összértékének legalább 25%-a. Egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők,
valamint egyéni vállalkozó pályázók által a tevékenységük folytatásához szükséges engedélyek
beszerzése érdekében igazolhatóan felmerült költség önrészként elszámolható (jogi személy
pályázónak minden esetben már a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell valamennyi szükséges
engedéllyel).
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A Támogató a vissza nem térítendő támogatás összegét forintban (HUF) határozza meg, a pályázónak
pedig az annak megfelelő értékű szerb dinár kerül kiutalásra. Az árfolyamkockázat a pályázót terheli.
Eszközbeszerzés tekintetében pályázni lehet állati eredetű termékek, gyümölcs és zöldségféle,
olajnövények, szőlő előállításához, feldolgozásához szükséges eszközökre (ideértve a mosó gépezetet,
szeletelő gépeket, darálókat, edényeket, gyorsfagyasztókat, szortírozó felszerelést, csomagoló
felszerelést és berendezést, gyümölcs és zöldség szárítókat, sajtolókat, préseket, különböző alapanyagú
kézműves termékek megmunkálásához, készítéséhez, tej, hús feldolgozásához használatos gépeket,
berendezéseket, stb.).
Egy Pályázó legfeljebb 3 eszköz vásárlására pályázhat, amelyek egy szállító által kiadott, a pályázat
formai követelményeinek megfelelő előszámlán szerepelnek. A megpályázott eszköznek rendelkeznie
kell gyártó- és típusmegjelöléssel.
Az egyértelműség kedvéért megjegyzendő, hogy a jelen pályázaton elérhető támogatás NEM
használható fel épületek vásárlására, telekvásárlásra, forgóeszközök (a Pályázó Számviteli
szabályzatával összhangban, a Számvitelről szóló törvény alapján), szerszámok, személygépjárművek
(A közlekedésbiztonságról szóló törvény 7. szakaszával összhangban), mobiltelefonok, táblagépek,
általános rendeltetésű számítógépek, számítógépes perifériák, megjelenítő eszközök, számítógépes
programok és operációs rendszerek, magáncélra használható eszközök, szórakoztató elektronikai
eszközök vásárlására.
A Támogatási Szerződés aláírását követően az Alapítvány a támogatás összegét közvetlenül a
szállítónak/kivitelezőnek fizeti ki, előszámla alapján, a szükséges engedélyek beszerzése érdekében
igazolhatóan felmerült költségek kifizetésének, illetve a szállító/kivitelező részére befizetett önrész
igazolása után.
A Pályázó a Támogatási Szerződés megkötésétől számított öt évig nem idegenítheti el a támogatásból
megvalósult beruházás tárgyát képező eszköz(öke)t, a támogatásból megvalósított kapacitást
(kialakított helyiséget, átalakított, bővített, korszerűsített épületet) pedig öt évig rendeltetésének
megfelelően, a nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállítására, feldolgozására kell
használnia.
A Pályázó köteles a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni és azzal
elszámolni.

A támogatási eszközök odaítélésének külön feltételei
5. szakasz
A Pályázó nagyobb hozzáadott értékű (helyi), állati eredetű termékek, gyümölcs és zöldségféle,
olajnövények, szőlő és különböző alapanyagokból készült kézműves termékek (i) előállítását,
feldolgozását szolgáló helyiség kialakítására (ideértve a meglévő épület átalakítására,
épületbővítésére, korszerűsítésére) irányuló támogatási eszközök felhasználására, vagy az ilyen
termékek (ii) előállításához, feldolgozásához szükséges eszközök beszerzése irányuló támogatási
eszközök felhasználására jogosult:
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1. azon tevékenység tekintetében, amely állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására
vonatkozik, amennyiben:


a Pályázó a Szabályzat értelmében kisteremelőnek, illetve kismennyiségű alaptermékekkel
foglalkozó alanynak minősül;



a pályázott épület átalakítás, illetve bővítés a Szabályzatban foglalt feltételeknek való
megfelelést szolgálja, vagy eszközbeszerzésre történő pályázás esetén a pályázott eszközök a
Szabályzat szerinti termékek (tej, tojás, hús, barmfi, stb.) előállításához, feldolgozásához
szükségesek;



a Pályázó állatorvosi igazolással rendelkezik az állatálomány hatósági felügyeletéről és
vezetett állomány nyilvántartásról.

2. azon tevékenység tekintetében, amely a gyümölcs előállítására, feldolgozásra vonatkozik,
amennyiben:


a Pályázó legalább 0,5 hektáron kialakult termeléssel rendelkezik.

3. azon tevékenység tekintetében, amely zöldségféle vagy olajnövények előállítására, feldolgozásra
vonatkozik, amennyiben:


a Pályázó legalább 2 hektáron zöldségféle vagy olajnövény, illetve



1.000 m2 területen fóliasátorban a saját gazdaságán kialakított termeléssel rendelkezik.

4. azon tevékenység tekintetében, amely a szőlő feldolgozására és a bor tárolására szolgáló
felszerelés beszerzésére vonatkozik, amenniyben:


a Pályázó legalább 1 hektár beültetett szőlővel rendelkezik;

5. azon tevékenység tekintetében, amely helyi kézműves termékek előállítására, feldolgozására
irányul.

A pályázati beadvány mellékletei, formai követelményei
6. szakasz
Jelen Szabályzat 3. szakaszában foglalt feltételeknek, illetve a pályázat céljainak való megfelelést a
Pályázó a következő dokumentumokkal igazolja (szükséges a szerbiai állami intézmények vagy más
jogi személyek által szerb nyelven kiadott dokumentumok magyar nyelvű fordítása):
a) Bejegyzett mezőgazdasági termelő:
1. a Prosperitati Alapítvány online pályázati rendszerében történt regisztráció és kitöltött,
kinyomtatott, (cégszerű) aláírással ellátott űrlap;
2. a Pályázó (mezőgazdasági termelő) nyilatkozata, amely tartalmazza a lakcíméről szóló
nyilatkozatot (pozitív elbírálás esetén a szerződés aláírásakor lakcímigazolást kell mellékelni),
az állami föld bérléséről tett nyilatkozatot, a Kincstári bejegyzésében szereplő tevékenységéről
szóló nyilatkozatot, valamint a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy más pályázati forrásból
ugyanerre a beruházásra nem részesül(t) támogatásban;
3. a Pályázó állampolgársági bizonylatának fénymásolata;
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4. a gazdaság 2018. évi, a Kincstári Igazgatóság által kiadott nyilvántartásának eredeti, teljes
kivonatának fénymásolata;
5. amennyiben a Pályázó állami mezőgazdasági földet bérel, önkormányzati bizonylattal kell
igazolnia, hogy az esedékes bérleti díjat kifizette (vagy a Pályázó 2. pont szerinti azon
nyilatkozata, hogy nem bérel állami földet);
b) Egyéni vállalkozó (PR), vagy jogi személy vállalkozás:
1. a Prosperitati Alapítvány online pályázati rendszerében történt regisztráció és kitöltött,
kinyomtatott, cégszerű aláírással ellátott űrlap;
2. a Pályázó egyéni vállalkozó, illetve a pályázó jogi személy alapítójának nyilatkozata, amely
tartalmazza: a lakcíméről szóló nyilatkozatot (pozitív elbírálás esetén a szerződés aláírásakor
lakcímigazolást kell mellékelni), a 2017. és 2018. évben általa foglalkoztatott személyek
számáról tett nyilatkozatot (amennyiben az egyéni vállalkozás már létezett ekkor), valamint
nyilatkozatot, hogy más pályázati forrásból ugyanerre a beruházásra nem részesült
támogatásban, és ÁFA nyilatkozatot;
3. a Pályázó egyéni vállalkozó, illetve a pályázó jogi személy alapítójának állampolgársági
bizonylatának fénymásolata, illetve alkalmazottak összetételéről tett nyilatkozat;
4. cégbejegyzésről szóló végzés fénymásolata (szerződéskötés előtt szükséges a 30 napnál nem
régebbi cégkivonat benyújtása);
5. az illetékes adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a Pályázónak nincsen
köztartozása;
6. a Szerb Nemzeti Bank igazolása arról, hogy a pályázó ügyviteli számlái (beleértve a Pályázó
bármely hitelintézetnél vezetett összes számláját) nem kerültek zárolásra, illetve a zárolás
időszakáról (amennyiben utóbbi releváns);
7. pénzügyi eredményt igazoló dokumentumok:
o kettős könyvelést vezető vállalkozás esetén: az APR-nek beadott statisztikai célú
pénzügyi jelentés (Finansijski izveštaj za statističku svrhu) fénymásolata;
o egyszerűsített könyvelést vezető vállalkozás esetén: a legutóbbi lezárt, teljes üzleti év
adóhivatal által hitelesített eredménykimutatása (BU obrazac);
o átalányadózó egyéni vállalkozó esetében:
 KPO formanyomtatvány fénymásolata;
 banki igazolás fénymásolata a legutóbbi lezárt, teljes üzleti év forgalmáról;
 átalányadózásról szóló határozat fénymásolata.
c) Minden pályázó esetén:
1. a pályázat tárgyát képező eszközök specifikációját tartalmazó eredeti előszámla (a pályázat
beadásától számított 30 napnál nem régebbi) és további két ajánlat (a felszerelés műszaki
specifikációjának tartalmaznia kell az eszközök alapvető jellegzetességeit.);
2. a szállító (forgalmazó) nyilatkozata, amely tartalmazza a pályázat tárgyát képező eszköz
garancia időszakát;
3. amennyiben építési beruházás támogatására kerül sor, kötelező a hatályos törvényekkel
összhangban lévő építkezési tervdokumentáció és engedélyek benyújtása, valamint a
kivitelező által kiállított munkavégzési árjegyzék (predmer i predračun radova);
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4. azon tevékenység tekintetében történő pályázás esetén, amely állati eredetű termékek
előállítására, feldolgozására vonatkozik, a Pályázó nyilatkozata miszerint az
Élelmiszervédelmi Törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/2009-es száma) 46.
szakaszának 2. bekezdése és a 49. szakasza alapján kiadott Szabályzat (Megjelent az SZK
Hivatalos Közlönyének 2017. december 11-i keltezésű 111/2017 számában) („Szabályzat”)
értelmében kistermelőnek, illetve kismennyiségű alaptermékekkel foglalkozó alanynak
minősül;
5. a pályázatban megjelölt élelmiszer(ek) forgalomba hozatalához szükséges engedély
fénymásolata (egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők, valamint egyéni vállalkozó
pályázók esetén e mellékletet csak akkor kell a pályázat benyújtásakor benyújtani,
amennyiben a pályázat benyújtásakor ilyen tevékenységet már folytatnak);
6. kézműves tevékenység folytatása esetén Vajdaság AT területén bejegyzett kézműves szakmai
egyesület ajánlása, a tevékenység színvonalának elismerésével;
7. azon tevékenység tekintetében történő pályázás esetén, amely állati eredetű termék
feldolgozására vonatkozik, állatorvosi igazolás az állatállomány nyilvántartásáról és az
állomány hatósági felügyeletéről;
8. azon beruházás esetén, amely kézműves termékek előállítására vonatkozik, Vajdaság AT
területén bejegyzett kézműves szakmai egyesület ajánlása, beleértvé a tevékenység
színvonalának elismerését;
9. igazolás, hogy a Pályázó a pályázatban megjelölt élelmiszer(ek) előállítására, forgalmazására
vonatkozóan szerepel a Földművelésügyi, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium
Központi nyilvántartásában, mint élelmiszert előállító, illetve forgalmazó személy (egyéni,
bejegyzett mezőgazdasági termelők, valamint egyéni vállalkozó pályázók esetén e mellékletet
csak akkor kell a pályázat benyújtásakor benyújtani, amennyiben a pályázat benyújtásakor
ilyen tevékenységet már folytatnak);
10. a Pályázó közjegyző által hitelesített kötelezettségvállaló nyilatkozata a jelen pályázati
szabályzat 3. szakaszában foglalt pályázati feltételek, minden pályázóra vonatkozó általános
feltételek l) pontjában foglaltak betartására, és az ott nevesített szerződés VA-TE-BE-T
társasággal – sikeres pályázat esetén az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződéssel
egyidejűleg – történő megkötésére;
11. a Pályázó által kitöltött, aláírt Adatvédelmi nyilatkozat.
Az előszámla / ajánlat kötelezően tartalmazza:
a) az ajánlatkérő nevét, címét és adószámát;
b) az ajánlattevő nevét, címét és adószámát;
c) a kiadási tétel műszaki adatait;
d) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét;
e) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét;
f) a kiadási tétel pénznemét;
g) az ajánlattevő cégszerű aláírását, valamint
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h) az árajánlat kiállításának dátumát (nem lehet 30 napnál régebbi);
i) az árajánlat érvényességi idejét (legalább 60 nap).

Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a fenti bekezdés g) pontja szerinti
követelményt nem kell alkalmazni. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a
webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levélcímét is.
Az árajánlatnak a kötelező tartalmi elemek c) pontja alapján tartalmaznia kell a kiadási tétel műszaki
paramétereire vonatkozó leírást, amely részletezi a gép/berendezés
1) fizikai méreteit,
2) névleges teljesítményét,
3) munkaspecifikus teljesítményét.
Amennyiben az igényelt gép egyedi gyártású, az árajánlatnak tartalmaznia kell a forgalmazó
nyilatkozatát az egyedi gyártás tényéről.

A pályázás folyamata, a beérkezett pályázatok értékelése
7. szakasz
(1) A pályázati beadványt – a megfelelő mellékletekkel együtt – 2018. április 3-tól kezdődően a
Prosperitati Alapítvány területileg illetékes irodájába kell eljuttatni, megcímezve, feltüntetve a
pályázat referenciaszámát. A pályázati formanyomtatvány előzetes regisztrációt követően elérhető a
www.pit.prosperitati.rs honlapon. A pályázás előfeltétele az online rendszerbe történő regisztrálás és
az online űrlap kitöltése. A pályázat beadási határideje 2018. június 15., 14,00 óra.
(2) Első körben a beérkezett pályázatok formai ellenőrzése történik meg. Amennyiben a beérkezett
pályázat megfelel a formai követelményeknek, annak tartalmi értékelése következik.
(3) A határidőn túl és nem az előírt módon átadott pályázatok nem esnek elbírálás alá.
(4) A hiányos, pontatlan vagy nem szabályszerű pályázatok kapcsán az Alapítvány fenntartja a jogot,
hogy hiánypótlást kérjen vagy elbírálás nélkül elutasítsa a pályázatot.
(5) Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy amennyiben túlárazást állapít meg a beadott pályázatok
üzleti tervében, csökkentse a jóváhagyott támogatás összegét.
(6) A pályázat céljainak való megfelelés megállapítása az alábbi pontszámok hozzárendelésével
történik:
S.sz.

Vizsgált elem

Pont

1.

A pályázó vállalkozás bemutatása

10

2.

A beszerezni kívánt eszközök leírása (származási ország, gyártó,
típus stb.), technológiai bemutatása (ha a Pályázó az MNKHKözép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. által
vezetett nyilvántartásban
(www.szallitoiadatbazis.hatarontul.hu) szereplő szállító és

35

9

eszköz árajánlatait csatolja, úgy automatikusan maximális
pontszámot kap)
3.

A beruházás leírása (foglalkoztatási hatás, kapacitásbővülés,
termék/szolgáltatás skála bővülése stb.)

35

4.

A 25%-ot meghaladó önrész

10

5.

A Pályázó nem nyert támogatást a Prosperitati Alapítvány korábbi
pályázatain

5

6.

A Pályázat megvalósulásának helye a következő önkormányzatok
területén van: Törökkanizsa, Nagykikinda, Nagybecskerek,
Magyarcsernye, Begaszentgyörgy, Titel, Szécsány, Ópáva,
Antalfalva, Alibunár, Zichyfalva, Versec, Fehértemplom, Kevevára,
Pancsova, Szenttamás, Törökbecse, Temerin, Belcsény, Bácspetrőc,
Zsablya, Sid, Ürög, Ruma, Ópazova, Ingyia, Karlóca, Pecsince,
Szávaszentdemeter, Újvidék, Kúla és Verbász, Csóka, Zombor,
Apatin, Hódság, Bács, Palánka

5

Összesen

100

A támogatás felhasználása, elszámolása
8. szakasz
A pályázati elszámolásban csak a pályázati kiírást követően felemerült költségeket lehet
elszámolni.
A projektek megvalósításának határideje: 2018. december 01.
A pályázó köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon a támogatással
elszámolni, melynek határideje 2018. december 15.

Területi irodák és a hozzájuk tartozó önkormányzatok
9. szakasz
1. Magyarkanizsa, Fő utca 2. (Magyarkanizsa, Törökkanizsa)
2. Nagybecskerek, I Aleksandar Karađorđe király utca 28/8 (Nagybecskerek, Nagykikinda,
Magyarcsernye, Begaszentgyörgy, Szécsány, Ópáva)
3. Óbecse, Zöldfás utca 21. (Óbecse, Törökbecse)
4. Szabadka, Ptuji utca 1. (Szabadka)
5. Temerin, Kossuth Lajos 11. (Temerin, Titel, Belcsény, Bácspetrőc, Zsablya, Sid, Ürög,
Ruma, Ópazova, Ingyia, Pecsince, Szávaszentdemeter, Szenttamás, Újvidék)
6. Topolya, Titó marsall 35. (Topolya, Kishegyes, Kúla, Verbász)
7. Zenta, Fő tér 8. (Zenta, Csóka, Ada)
8. Zombor, Batinai utca 19. (Zombor, Apatin, Hódság, Bács, Palánka)
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9. Pancsova, Dr. Fogaraš Žarko 24. (Antalfalva, Alibunár, Zichyfalva, Versec, Fehértemplom,
Kevevára, Pancsova)
Záró rendelkezések
10. szakasz

Azokban a kérdésekben, amelyekről a Pályázati szabályzat nem rendelkezik, az Általános
szabályzat az irányadó.
Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a pályázás és projektmegvalósítás
folyamatában további dokumentumokat kérjen be a Pályázóktól.
Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy:
a)
a felhívásban közzétett feltételeket módosítsa (a módosított feltételek
közzététele a www.prosperitati.rs honlapon történik meg);
b)
elálljon a pályázattól (az erre vonatkozó értesítést a www.prosperitati.rs
honlapon teszi közzé);
c)
megszüntesse a pénzügyi támogatás jóváhagyását a pályázat határidejének
letelte előtt.
Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

Szabadkán, 2018. február 22-én

Dr. Nagy Imre
az Igazgatóbizottság elnöke
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1.sz. melléklet
„Vajdasági helyi termék” logója
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