
PÁLYÁZATI iuíRÁs
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2/2018. (1.26.) önkormányzati rendelete alapján

pályázatot hirdet Vállalkozásindítási támogatásra természetes személyek részére

1. Apályázatcélja

A Vállalkozásindítási támogatás célja a településre jellemző negatív társadalmi tendenciák
mérséklése, a hátrányos helyzetű, szakképzett munkaerő elhelyezkedésének elősegítése és a helyi
gazdaság fejlesztése. Ennek érdekében Füzesgyarmat Város Önkormányzata Új munkahelyek
létesítését célozva, vissza nem térítendő támogatás nyújtásával közvetlen ás közvetett előnyöket
kíván biztosítani vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük elindítási
költségeinek csökkentéséhez.

2. Pályázati feltételek
• A támogatásra kizárólag azoknak a természetes személyeknek van lehetősége jelentkezni,

akik elsőként kívánnak egyéni vállalkozóként Füzesgyarmat Város Önkormányzat
illetékességi területén található székhellyel egyéni vállalkozói tevékenységet végezni,
illetve 201$. január l-nél nem régebben kezdte meg egyéni vállalkozói tevékenységét,

• A vállalkozásindítási támogatás a vállalkozási tevékenység megkezdésével kapcsolatosan
használható fel, annak cél szerinti felhasználásáról a támogatásban részesülő személy
egyszerűsített beszámolót köteles készíteni a támogatás nyújtását követő 6. hónap utolsó
napjáig,

• legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 napon
belül létrehozza vállalkozását,

• Üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét,
• meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő tecbnika,

technológia korszerűságét, a szolgáltatás hasznosságát, a településen betöltött szerepét.

3. A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg
Egy pátyázónak legfeljebb 400.000 forint vissza nem térítendő támogatás nyújtható, és a
támogatás nyújtásra rendelkezésre álló keret 1.600.000 forint.

4. A támogatás felhasználása
A támogatás egyéni Illetve társas vállalkozás indításához kapcsolódó költségekre használható
fel, így különösen, a vállalkozás indításához szükséges infrastrukturális beruházások, egyéni
vállalkozás indftásához kapcsolódó járulékfzetési kötelezettség, foglalkoztatott(ak)
munkabére.

A pályázó a támogatás iránti igényének benyűjtásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
vállalkozást legalább a támogatás nyújtását követő 1 évig működteti, amelyet szakmai
beszámoló keretében a támogató részére az 1 éves működtetési kötelezettség leteltét követően
hitelt érdemlően igazol.

A Támogatott a támogatás nyÚjtását követő 1 év elteltét követő 30. napig szakmai ás pénzügyi
beszámolót nyújt be a Támogatóhoz, amelyben igazolja a támogatás felhasználásának jelen
pont szerinti felhasználását ás a fenntartási kötelezettség jelen pont szerinti teljesítését.



5. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

A támogatási kérelmek elbírálása során előnyben kel? részesíteni a lakosság

közszolgáltatásokkal való ellátását szolgáló egyéni vállalkozásokat.

6. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Pályázati adatlap; egyszerűsített Üzleti terv, legfeljebb 3 oldalban, nyilatkozatjelzálogjog

bejegyzéséhez

7. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Füzesgyarmat Város Önkormányzat címére történő

megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni:

Vállalkozásindítási támogatás.
vagy

• Személyesen: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., I. emelet, 9. számú Iroda

• A pályázati adatlap a város honlapjáról letölthető (www.fuzesyarmat.hu) illetve

személyesen a Polgármesteri Hivatalban igényelhető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 14.

8. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság bírálja el a Településfejlesztési, Közbeszerzési és

Turisztikai Bizottság véleményének kikérését követően. A Bizottság a benyújtást követően

ellenőrzi, hogy a jogszabályban meghatározott követelmények szempontjából megfelelő-e a

kérelem. Abban az esetben, ha a kérelem hiányos, a Bizottság 8 napos határidővel hiánypótlási

felhívást bocsát ki.
Eredménytelen hiánypótlási felhívást követően a Képviselő-testület elutasítja a kérelmet.

A Bizottság a kérelemben foglaltak valóságtartatmának ellenőrzésére a benyújtási folyamat

bármelyik részében jogosult. Az ellenőrzés a kérelmező által benyújtott íratok, nyilatkozatok,

valamint a szolgáltatott adatok alapján, továbbá helyszíni ellenőrzés útján történik. A

helyszíni ellenőrzés során a támogatást kérő vállalkozás köteles együttműködni, ennek

keretében a kért iratokat bemutatni, Illetve adatokat szolgáltatni. Amennyiben ezt a

kötelezettségét megszegi, a kérelmet el kell utasítani. A helyszíni ellenőrzést a Bizottság tagjai

személyesen, a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal bevonásával végzik.

A benyújtott kérelmek elbírálása évente kétszer (II. (május) és IV. (november) negyedév)

történik a Gazdálkodási ás Ellenőrzési Bizottság által. A támogatás folyósítása a kérelem

elbírálásáról számított 60 napon belül esedékes.

Füzesgyarmat, 2018. május 4.

Bere Károly
polgármester


