Pályázati felhívás
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100
Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz közzé
,,Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatására 2013”
címen, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (VI.27.) Öh. sz. határozata,
alapján.
1.) A pályázat célja:
Nógrád megye gazdasági teljesítményét, illetve fejlettségét megfelelően reprezentálja az
országos szintű bruttó hazai termék előállításában meglévő 1% alatti részesedése, az egy
lakosra jutó bruttó hazai termék a nemzetgazdasági átlag 46%-ának felel meg.
A globális gazdasági és pénzügyi válság hatására a megyében és Salgótarjánban a
beruházások jelentősen csökkentek. A válság következtében a kockázatok növekedése, a
hitelfelvételi lehetőségek beszűkülése és a már felvett hitelek törlesztő részleteinek
folyamatos növekedése figyelhető meg.
A kedvezőtlen folyamatok megállítása, helyi vállalkozások megerősödése érdekében az
Önkormányzat ösztönözni szándékozik Salgótarjánban új befektetők, vállalkozások
letelepedését, új foglalkoztatási lehetőségek, munkahelyek teremtését.
Új munkahelyteremtő beruházások támogatása érdekében az Önkormányzat a 2013. évi
költségvetésében elkülönített 50 millió Ft összegű foglalkoztatási és munkahelyteremtő
pályázati keretet.
A pályázat célja olyan 100 millió Ft-ot elérő salgótarjáni beruházások támogatása, amelyek
révén legalább 10 új munkahely jön létre.
A technológiai háttér a versenyképesség, a piacon maradás, a munkahely teremtő és megtartó
képesség egyik feltétele. Ehhez korszerű gyártási eszközökre és jól működő technológiára van
szükség. A termékek előállításához szükséges gépek, berendezések beszerzésén túl új
munkaerő foglalkoztatását, illetve a termelő tevékenységnek helyet adó üzemek építését,
bővítését kívánjuk támogatni. A támogatás ingatlan beruházásra, eszközbeszerzésre,
technológiafejlesztésre és munkahelyteremtésre fordítható a termelő kapacitások növelése
érdekében.
2013. évben megkezdett, megvalósuló, és a pályázat kiírásáig be nem fejezett, le nem zárt
beruházás megvalósításához igényelhető a támogatás.
2.) Pályázók köre:
Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező, termelő tevékenységet folytató, jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok pályázhatnak. A támogatásra azon társaságok pályázhatnak, akik 2013
folyamán, de legkésőbb 2014. június 30-ig legalább 100 millió Ft nettó bekerülési értéket
elérő, Salgótarján közigazgatási területén megvalósuló beruházást hajtanak – vagy hajtottak
végre – és a támogatási szerződében vállalják, hogy a beruházás kezdetén fennálló statisztikai
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létszámukon felül a beruházás lezárását követően (de legkésőbb 2014. június 30-ig) minimum
plusz 10 új munkahelyet teremtenek, illetve a beruházás lezárását követő 1 éven keresztül a
már meglévő létszámmal együtt fenntartanak. Igazolják, hogy a pályázat megjelenését
megelőző 2 hónapban létszámleépítés nem történt.
3. A pályázat tartalma, támogatható célok, támogatás formája, mértéke, kizáró okok:
A pályázat keretében olyan termelő beruházás támogatható, amely legalább nettó 100 millió
forint bekerülési értéket képvisel, és melyhez minimálisan plusz 10 fő foglalkoztatását
valósítja meg.
A pályázat keretében támogatható:
-eszközbeszerzés, amely a tervezett beruházást szolgálja,
-technológiafejlesztés,
-építési beruházás, mely a termelés bővítését eredményezi (ez lehet a már működő
üzemegység felújítása, bővítése, illetve lehet a vállalkozás új telephelyén történő építés
is.)
A beruházás előkészítéséhez, kivitelezéséhez szükséges engedélyezési, tervezési, szakértői
díjak, előkészítési költségek (például a beruházáshoz elnyert állami támogatáshoz kapcsolódó
vagyonértékelés költsége).
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás csekély összegű (,,de minimis”) támogatásnak minősül.
A támogatás mértéke:
-

10-20 fő foglalkoztatása esetén
21-30 fő foglalkoztatása esetén
31-40 fő foglalkoztatása esetén
41 főtől

5 M Ft
8 M Ft
11 M Ft
13 M Ft.

Kizáró okok:
-ha pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi 2011. évi CXCV. törvény 50.§ alapján nem
minősül átlátható szervezetnek,
-ha pályázó a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6.§ hatálya alá tartozik,
-ha pályázó csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt áll,
-ha pályázónak köztartozása áll fenn,
-ha a pályázó az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm.rendelet 6.§-ának
hatálya alá tartozik,
-a 9. pont II. alpontjában foglalt esetekben.
4. Kötelező vállalások:
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A pályázónak vállalnia kell, hogy 100 millió Ft-ot elérő beruházást valósít meg, melyhez
minimálisan plusz 10 új munkahelyet hoz létre legkésőbb 2014. június 30-ig. Az alkalmazás
feltétele, hogy a vállalt plusz létszámot a már meglévővel együtt legalább egy éven keresztül
fenntartja, illetve az újonan foglalkoztatottak 50%-a salgótarjáni lakóhellyel rendelkezik.
5. A beruházás és az új munkaerő alkalmazás megvalósításának végső határideje:
2014. június 30.
6. A támogatás folyósítása:
Utófinanszírozás, a megvalósítás lezárását követően, a teljesítés igazolás benyújtását követő
15. nap után egyösszegű átutalással.
7. Fenntartási kötelezettség:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósított fejlesztést, illetve az újonnan foglalkoztatott
létszámot a meglévővel együtt a megvalósítás lezárását, illetve a munkaszerződések
megkötését követő legalább egy évig fenntartja.
8. Egyéb feltételek:
A beruházás megvalósításának helyszíne a pályázó Salgótarjáni székhelye, telephelye, illetve
fióktelepe lehet. Az építkezést, bővítést szintén Salgótarján közigazgatási területén kell
megvalósítani. A beszerzésre kerülő eszközöket, gépeket a salgótarjáni székhelyen,
telephelyen, illetve fióktelepen kell üzembe helyezni, illetve használni a fenntartási időszak
végéig.
Az építési beruházást, illetve eszköz, vagy gépbeszerzést számla másolattal, illetve banki
teljesítéssel szükséges igazolni, melyet a pályázó köteles az általa beküldött elszámoláshoz
csatolni az Önkormányzat felé.
Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a beruházást, illetve a fejlesztést olyan
ingatlanon kívánják megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és
igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja.
Nem támogatható olyan épületet érintő fejlesztés, amely nem a pályázó tulajdonában van,
kivéve, ha megfelel az alábbi feltételeknek:
Amennyiben a fejlesztendő ingatlan, épület nem a pályázó tulajdonában van, úgy a
- pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat
benyújtásához és megvalósításához,
- A pályázónak az utánkövetési időszak teljes időtartamára az ingatlan használatát
biztosító szerződéssel kell rendelkeznie, és be kell mutatnia a tulajdonos nyilatkozatát,
miszerint ezen időszak alatt biztosítja az ingatlan használatát, nem él a felmondás
lehetőségével.
Bérelt, vagy lízingelt ingatlan esetén a bérleti, vagy lízing szerződés másolatának csatolása
szükséges.
Építési beruházásnál a pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység
esetén legalább jogerős elvi építési engedély csatolása, vagy az építésügyi hatóság igazolása
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az engedélyeztetési eljárás megindításáról. Nem engedélyköteles tevékenység esetén
építésügyi hatóság igazolása, hogy az adott építési tevékenység nem építési engedély köteles.
Az újonnan felvett munkaerő alkalmazását érvényes és hatályos munkaszerződés
bemutatásával szükséges igazolni, legkésőbb 2014. június 30-ig.
9. Csekély összegű (,,de minimis”) támogatásokra vonatkozó szabályok
I.)
Jelen támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet (HL L 379/5 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis)
támogatásként az alábbi feltételekkel nyújtható:
Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, de minimis támogatási jogcímen odaítélt támogatás
támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200.000
eurónak megfelelő forintösszeget, közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő
forint összeget. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi
évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.
A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik
az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági
rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214/3., 2008.8.9.; továbbiakban:
800/2008/EK bizottsági rendelet) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott
támogatási intenzitást.
Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az
intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását
alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig megőrizni, továbbá a támogató ilyen irányú
felhívása esetén támogatott köteles azokat bemutatni.
II.)
Az 1998/2006/EK rendelet (de minimis rendelet) hatálya alá tartozó támogatás nem nyújtható:
a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4.
4. meghatározza) vállalkozásai;
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b) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) (korábban EK Szerződés) I.
mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó
tevékenységet végző vállalkozások;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy
marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ;
d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel,
az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági
Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer
értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt
szén) vállalkozásai;
g) szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások
esetében;
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.
10. Kiválasztási kritériumok:
A támogatásban részesülő projekteket beérkezési sorrendben a jelen pályázati felhívásban
foglalt kritériumok teljesítése alapján választja ki a bíráló.
Nem támogathatóak azok a pályázatok, amelyek esetében a kiírásban megjelölt
szempontoknak nem felel meg a beadott pályázat.
11. Adminisztratív információk:
A pályázat benyújtása magyar nyelven, a közzétett pályázati adatlapon, és a megjelölt
mellékletek csatolásával lehetséges. Kézzel írott pályázat feldolgozására nincs lehetőség.
12. Pályázat beadási határideje:
A pályázati felhívás közzétételének napjától 2013. november 30-ig lehetséges.
13. A pályázat beadási helye:
A pályázat kizárólag személyesen nyújtható be Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának 235. szobájába. Az Önkormányzat a
pályázat átvételéről és időpontjáról igazolást ad ki.
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A pályázatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani a kiírásban
meghatározott mellékletekkel együtt. A borítékon kérjük feltüntetni: „Foglalkoztatási és
munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatása 2013”.
14. Elbírálás:
A pályázatokat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottsága bírálja el a pályázat beadásától számított 30
napon belül. A bírálat folyamatos. A pályázati döntés előtt a pályázattal kapcsolatosan
hiánypótlás kérhető be, amennyiben a Bizottság formai hibát, hiányosságot állapít meg. A
hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15
nap. Ha a pályázó a 15 napos határidőt lekési, a Bizottság a pályázatot elutasítja.
A Bizottság a pályázatokat beadási sorrendben bírálja el egészen addig, amíg a támogatásra
rendelkezésre álló keret ki nem merül.
Amennyiben a rendelkezésre álló összeg a beadási határidőt megelőzően kimerül, az
Önkormányzat a pályázati kiírás közzétételével azonos módon, haladéktalanul közleményt ad
ki a pályázat lezárásáról.
15. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
-

30 napnál nem régebbi cégkivonat
A 2013. évre vonatkozó üzleti terv,
A 2012. évre vonatkozó éves számviteli beszámolója,
Nyilatkozat a köztartozás mentességről, és arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy az önkormányzat az adóhatóságnál a nyilatkozat valóságtartalmát ellenőrizze,
vagy ellenőrizhesse.
Nyilatkozat a jelenleg foglalkoztatottak számáról, illetve arról, hogy a fenntartási
időszak végéig hány újonnan alkalmazott munkavállalót foglalkoztat a pályázó
Tulajdonviszonyok igazolása (nem a beruházó tulajdonában lévő fejlesztés esetén
tulajdonosi hozzájárulás) az építési beruházáshoz, illetve a 8. pontban
részletezetteknek megfelelő dokumentumok,
Nyilatkozat a beruházáshoz szükséges saját forrás rendelkezésre állásáról,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll felszámolás, végelszámolás, csődeljárás
alatt,
Ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozat arról, hogy a pályázó az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 50.§ alapján átlátható szervezetnek minősül,
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 14.§ szerinti nyilatkozat,
Nyilatkozat az előző három pénzügyi évben a pályázó által igénybe vett csekély
összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmáról.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a 9. pont II. alpontjának hatálya alá,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem tartozik az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm.rendelet 6.§-ának hatálya alá, nem
minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
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-

-

Nyilatkozat arról, hogy amennyiben a Bizottság támogatásban részesíti a pályázót, a
pályázó a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg átadja az Önkormányzatnak a
számlavezető bankjának címzett felhatalmazó levelet, melyben felhatalmazza az
Önkormányzatot a 15. pontban meghatározott esetre az azonnali beszedési megbízás
benyújtására,
Műszaki leírás
Építési beruházás esetén nem engedély köteles építési tevékenység esetén legalább az
erről szóló építésügyi hatósági igazolás benyújtása
Építési beruházás esetén építési engedély köteles tevékenység esetén legalább jogerős
elvi építési engedély
Fotó dokumentáció a meglévő állapotról,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, és
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

16. Szerződéskötés, szankciók
A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt, a Bizottság támogató
határozatának meghozatalát követő 30 napon belül. Amennyiben ezen idő alatt a pályázó nem
köti meg a szerződést az Önkormányzattal, a Bizottság támogató határozatát visszavonja.
Az Önkormányzat a szerződésben kiköti, hogy amennyiben a pályázó:
-

a kivitelezést nem kezdi meg a szerződéskötést követő 3 hónapon belül,
valótlan adatot közölt a pályázati eljárásban és ez utóbb nyilvánvalóvá válik,
a szerződéskötést követően állnak be a 3. pontban megjelölt kizáró okok,
a beruházás kivitelezése ellehetetlenül,
szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi,
beszámolását nem teljesíti, az Önkormányzat ellenőrzését akadályozza,
a szerződésben kikötött fenntartási időszak teljes tartama alatt a foglalkoztatottak
létszáma a beruházás kezdetén alkalmazott és a pályázat keretében újonnan alkalmazni
vállalt munkavállalók összlétszáma alá nem csökkenhet

az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, és a teljes támogatási összeget
visszakövetelni. A pályázó ebben az esetben az elállásról szóló értesítés kézhezvételét követő
30 napon belül köteles a visszafizetésre. Amennyiben erre nem kerül sor, az Önkormányzat a
követelését azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti. A felhatalmazó levelet a
támogatásban részesített pályázó a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles átadni az
Önkormányzatnak. Ennek hiányában szerződéskötésre nem kerül sor. A felhatalmazás a
megítélt támogatási összeg erejéig szól, visszavonásig érvényes, a visszavonáshoz szükséges
az Önkormányzat hozzájárulása. A beszedési megbízáshoz az Önkormányzatnak okiratot
csatolnia nem kell. A fenntartási időszakot lezáró beszámoló Önkormányzat általi elfogadását
(a támogatási szerződésnek megfelelő teljesítést) követően az Önkormányzat kiadja a
felhatalmazás visszavonásához szükséges hozzájárulást.
Amennyiben az Önkormányzat elállási jogát gyakorolja, a pályázó a támogatás folyósításától
a visszafizetés esedékességéig terjedő időre a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű
kamatot köteles fizetni. Amennyiben a visszafizetéssel késedelembe esik, fentieken kívül a
Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles az önkormányzatnak megfizetni.
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17. Megvalósítás lezárása, nyomonkövetés:
A kedvezményezett a megvalósítást követő 30 napon belül, illetve a fenntartás időszakát
követő 30 napon belül beszámoló formájában köteles a projekt megvalósulásáról beszámolni.
A beszámolónak tartalmaznia kell a pályázó adatain túl a projekt megvalósításának
összefoglalását, időtartamát, az elért eredmények részletezését, a foglalkoztatásra vonatkozó
adatokat és információkat, illetve a munkaszerződések másolatait is.
Építési beruházás esetén a projekt befejezésekor az Önkormányzathoz szükséges benyújtani a
beszámolón túl:
Nem építési engedély és nem bejelentés köteles tevékenységnél:
-kivitelezői (felelős műszaki vezetői) nyilatkozat a rendeltetésszerű, biztonságos használatra
alkalmasságról,
-fotódokumentáció.
Építési engedély köteles tevékenységnél:
-jogerős használatbavételi engedély,
-a bejelentés köteles eljárás esetén használatbavételi bejelentés nyilvántartásba vétele.
Amennyiben a pályázó a fenntartási idő végéig nem teljesíti a pályázatban vállaltakat, az
Önkormányzat elállási jogát gyakorolja.
A pályázatot és annak mellékleteit képező nyilatkozatokat minden esetben cégszerű aláírással
kell ellátni.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a www.salgotarjan.hu címről.
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PÁLYÁZATI ADATLAP

A pályázat címe:
A projekt megvalósulásának helye:
A projekt megvalósulásának kezdete: ______ év ________________ hónap _____ nap
A projekt megvalósulásának befejezése: ______ év ________________ hónap _____ nap
A megvalósulására kerülő fejlesztés rövid bemutatása:

A pályázó teljes neve:
Adószám:
Bankszámla szám:
Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel száma:
Fő tevékenység megnevezése:
Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése:
Pályázó székhelye:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne:
A pályázó hivatalos képviselőjének adatai:
- Név:
- Beosztás:
- Telefon:
- Fax:
- E-mail:

Kapcsolattartó személy adatai:
- Név:
- Beosztás:
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-

Telefon:
Fax:
E-mail:

Pályázó tevékenységének bemutatása: Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a
pályázó céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez?

A projekt részletes bemutatása: Kérjük, ismertesse a fejlesztés indokoltságát. Kérjük, adja
meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményeit.
Kérjük, fejtse ki a fejlesztés célját. Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen
céljait.

Mutassa be a projekt részletes szakmai tartalmát:
Jelölje meg, hogy a pályázat melyik célterületre irányul (több is megadható)
- Új munkavállalók alkalmazása
- Eszközbeszerzés
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás
- Piacra jutás
- Új vállalkozás indítása
Foglalkoztatásra vonatkozó információk:
- Jelenlegi munkahelyek száma:
- Teremtett munkahelyek száma:

A projekt költségvetése (kérjük a tervezett beszerzéseit is megjeleníteni).
tevékenységeket/beszerzéseket a projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be.
Kérjük, mutassa be a megvalósításhoz szükséges rendelkezésre álló forrásokat!

11

A

A projekt részletes költségvetése:
Költségkategóriák

Ft

Eszközbeszerzés, amely a tervezett
beruházást szolgálja:
Technológiafejlesztés:
Építés, felújítás, bővítés költségei:
- új építés
- külső felújítás
- belső átalakítás
A beruházás előkészítéséhez, kivitelezéséhez
szükséges engedélyezési, tervezési, szakértői
díjak, előkészítési költségek (például a
beruházáshoz elnyert állami támogatáshoz
kapcsolódó vagyonértékelés költsége)
- engedélyezési, kiviteli tervek
- hatósági díjak
- szakértői díjak
- egyéb előkészítési költségek

Források részletezése:
Források

Ft

Saját forrás:
Bankhitel:
Önkormányzattól igényelt támogatás:
Egyéb támogatás:
Beruházás összes költsége mindösszesen:

Fenntarthatóság: Ismertesse a projekt fenntartására vonatkozó elképzeléseit (foglalkoztatás,
alkalmazott technológia)
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