Javaslat
támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című
felhívásra a helyi piac területének korszerűsítése céljából

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály
Ózd, 2016. április 15.

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés”
című pályázatra vonatkozóan a térségi gazdasági környezet fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése
és a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása céljából.
A felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1811/2015. (XI. 10.)
Korm. határozat alapján.
A pályázat elnyerése esetén Ózd Város Önkormányzatának lehetősége nyílna a helyi őstermelői és
zöldségespiac jelenlegi területének megújítására, korszerűsítésére, a lakossági kiszolgálás
feltételeinek javítására és a piac megközelíthetőségének javítása érdekében a kapcsolódó
közlekedési és parkolási lehetőségek fejlesztésére.
A TOP -1.1.3-15 pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek a következők:
Önállóan támogatható tevékenységek:
Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása
a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.),
üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.
b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.),
üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása.
Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont
(hub) jelleggel
c) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként
történő biztosítása.
d) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).
Önállóan nem támogatható, de választható tevékenységek
- fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő eszközbeszerzés,
- megújuló energiatermelés.
Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek a nyilvánosság, az
akadálymentesítés, az azbeszt-mentesítés és az energiahatékonyság.

Egyéb támogathatósági feltételek:
-

a helyi termelőket, helyi alapanyagokat kell előtérbe helyezni, amit az üzleti tervben be kell
mutatni,
üzleti tervet, költség-haszon elemzést kell készíteni,
az önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja helyi termelők, vállalkozások számára
a) raktározás
b) hűtve tárolás

c) hűtött áru raktározása
d) komissiózás
e) terület bérbeadása (raktározás, hűtőház esetén is)
-

megvalósítás per- és igénymentes ingatlanon valósítható meg, kivéve, ha az igény jogosultja
a pályázó.

A pályázati keretfeltételekről


A TOP-1.1.3-15 felhívás B.-A.-Z. Megyei Területspecifikus Melléklete alapján a teljes
rendelkezésre álló keretösszeg 3.665 millió Ft. Az igényelhető, vissza nem térítendő
támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 500 millió Ft.



A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatási
kérelem benyújtása 2016. április 25-ig lehetséges.



A támogatási kérelemhez szükséges szakmai megalapozó tanulmány, üzleti terv,
helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció,
valamint az akcióterületen lévő ingatlan tulajdonosaival megállapodás elkészítése és
benyújtása.



A TOP-1.1.3-15 pályázat sikeressége esetén támogatási szerződés aláírására kerül sor.

A kiválasztott akcióterületen, a helyi piac területén tervezett fejlesztések, korszerűsítések:











az őstermelői-, és zöldséges piacon meglévő árusító helyek, önkormányzati tulajdonú faház
(jelenlegi húsbolt épülete) bontása, új egységes elárusító és multifunkciós pavilonok
kialakítása, meglévő burkolatok cseréje, vizesblokk kialakítása zöldséges piac területén,
a fenti területen a csapadékvíz-elvezetés és a közvilágítás felújítása, fejlesztése,
az őstermelői piaccal szemben lévő Domaép Kft. melletti területen parkolóhelyek, nagybani
árusító helyek kialakítása,
gyalogos közlekedés, parkolási lehetőségek javítása a Piac út környezetében,
az őstermelői piacnál lévő faszigetek felújítása,
kisebb meglévő magántulajdonú ingatlanok megvásárlás utáni integrálása a piac
működésébe,
a vegyes piac érintett területének, ezen belül a patakpart rendezése, egységes elárusító
pavilonok tervezése, a közöttük lévő közlekedők burkolása, közvilágítás,
a Hódos patakon átvezető gyalogos híd folytatásában lévő járda felújítása, közvilágítás
kiépítése,
a meglévő nyilvános WC felújítása,
energiahatékonyságot növelő beruházás, napelem telepítés a villamos energiaköltségek
csökkentése érdekében.

Javaslat:
Ózd Város Önkormányzata a helyi szintű komplex programok megvalósítása érdekében nyújtsa be
támogatási kérelmét legfeljebb 400 millió Ft támogatási igénnyel a TOP 1.1.3-15 „Helyi
gazdaságfejlesztés” tárgyú pályázati felhívásra.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a TOP 1.1.3-15 kódszámú pályázati
felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban hozzon döntést.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2016. (IV.15.) határozata
támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című
felhívásra a helyi piac területének korszerűsítése céljából

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ózd Város Önkormányzata
támogatási kérelmet nyújtson be legfeljebb 400 millió Ft támogatási igénnyel a TOP-1.1.3-15
kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú felhívásra.

2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására és nyertes pályázat
esetén a támogatási szerződés aláírására.

Felelős:
a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2016. április 25.

