
A Dobronak Község vállalkozásfejlesztési támogatásairól a 2017-2020-as támogatási időszakban szóló 

Szabályzat (Hivatalos Közlemények 01/18, a továbbiakban: szabályzat) és Dobronak Község 2018-as 

évi költségvetési rendelete (Hivatalos Közlemények 8/17) alapján, Dobronak Község közzéteszi az 

alábbi 

 

PÁLYÁZATOT DOBRONAK KÖZSÉG KISVÁLLALKOZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA  

A 2018-AS ÉVBEN 

 

I. KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FOGYASZTÓ NEVE ÉS SZÉKHELYE 

Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak (a továbbiakban: község) 

 

II. A PÁLYÁZAT TÁRGYA ÉS A PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÖSSZEGE 

(1) A jelen pályázat tárgya a kisvállalkozások fejlődésének támogatása, amihez az Európai Bizottság 
(EU) 2013. december 18-ai 1407/2013. számú, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a csekély összegű támogatások alkalmazásáról szóló, 2014. 1. 1-e és 2020. 12. 31-e 
között alkalmazandó rendelet (EU L Hivatalos Közlöny 352, 2013. 12. 24.), rendelkezéseit veszi alapul.  
A 2018-as községi költségvetésben biztosított 12.000,00 EUR (PP 1402002 Kisvállalkozások 

támogatása) támogatási összeg az alábbi intézkedésekre osztható ki: 

1. hazai és külföldi piaci promóció és érvényesülés támogatása  

2. képzések és továbbképzések támogatása 

3. kezdeti beruházások, illetve tevékenység bővítését vagy fejlesztését szolgáló beruházások 

ösztönzése 

4. munkahelyteremtés. 

 

Intézkedésenként a keretösszeg 3.000,00 EUR. 

Amennyiben egy adott intézkedéshez kevesebb kérelem érkezik, mint amennyi a rendelkezésre álló 

források összege, a fennmaradó források ugyanazon nyilvános pályázat keretén belül, más 

intézkedésekre átcsoportosíthatók.  

 

III. JOGOSULTAK 

Jelen szabályzat szerint az állami támogatásra, a társasági törvény értelmében, a Dobronak 

Községben székhellyel rendelkező és működő egyéni vállalkozók, valamint működő mikro, kis- és 



középvállalkozások jogosultak. Amennyiben az adott intézkedésben ez külön szerepel, a támogatásra 

más szereplők is jogosulttá válnak.  

IV. FELÜGYELET ÉS SZANKCIÓK  

A községi kivállalkozások támogatására, a pályázat alapján kiosztott források rendeltetésszerű 

felhasználásának nyomon követését és ellenőrzését a jogosultaknál a kisvállalkozásokban illetékes 

községi szakszolgálat, illetve a polgármester által megbízott más személy végzi. A rendeltetésszerű 

felhasználást a községi felügyelőbizottság is vizsgálja.  

A jogosult, amelynél megállapítást nyer, hogy a forrásokhoz törvényellenes módon jutott, vagy 

azokat nem rendeltetésszerűen, illetve nem az üzleti tervbe foglaltak szerint használta fel, köteles a 

törvényes késedelmi kamatokkal megnövelt forrásokat visszafizetni. A források visszafizetési 

módjáról szerződés rendelkezik.  

Az a jogosult, akinél a jelen cikk első bekezdésébe foglalt szabálysértést állapítanak meg, a törvényes 

késedelmi kamattal növelt támogatási összeg visszafizetését követő 2 évben nem juthat 

támogatáshoz a jelen szabályzat alapján. 

 

V. KORLÁTOZÁSOK ÉS KIVÉTELEK AZ 1407/2013 (EU) BIZOTTSÁGI RENDELET ÉRTELMÉBEN  

Állami támogatásra nem jogosult:  

1. a felszámolási-, csőd-, illetve végelszámolási eljárásban lévő vállalkozás,  

2. az olyan nehézségekkel küzdő vállalkozás, amely külön mentési- és szerkezeti átállási 

támogatásban részesül,  

3. az a vállalkozás, amely a jelen szabályzat alapján már támogatásban részesült, viszont a 

beruházást, illetve szolgáltatást nem az aláírt szerződésnek megfelelően teljesítette,  

4. az a vállalkozás, amely már kihasználta az egyes célokra megállapított állami támogatási 

összeget,  

5. a haltenyésztéssel és halászattal, szénkitermeléssel, mezőgazdasági tevékenységből 

származó mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó vállalkozás,  

6. amely a Rendelet értelmében nem jogosult állami támogatásra, 

7. az önkormányzat, illetve az állam irányában lejárt adóssággal rendelkező vállalkozás. 

Az állami támogatás kiosztásának feltételei:  

1. nem élvezhet előnyt a hazai áru használata a behozott áruval szemben;  

2. nem osztható ki a közúti közlekedési ágazatban működő vállalkozásoknak közúti 

teherszállító eszköz beszerzésére; 



3. támogatásként nem szolgálhatja a harmadik országokba vagy tagállamokba történő, 

kiviteli kvótákkal meghatározott exportot, elosztói hálózat létrehozását és 

üzemeltetését, illetve a kiviteli tevékenységgel kapcsolatos folyó kiadások fedezetét. 

VI. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG (EU) 2013. december 18-ai 1407/2013. számú, az EURÓPAI UNIÓ 

MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatások 

alkalmazásáról szóló, 2014. 1. 1-e és 2020. 12. 31-e között alkalmazandó rendelet (EU L 

Hivatalos Közlöny 352, 2013. 12. 24.) szerinti INTÉZKEDÉSEK 

 

1. INTÉZKEDÉS: a hazai és külföldi piaci promóció és betörés ösztönzése  

1. Az intézkedés célja a Dobronak Község területén működő vállalkozások promóciója a minél 
nagyobb piaci felismerhetőség és a vásárlók bevonzása érdekében. 
 

2. Az intézkedés tárgya a vállalkozások promóciójának támogatása.  

3. A jogosultakat a jelen szabályzat harmadik fejezete tartalmazza. 

4. Elszámolható költségek:  

a. vásári kiállítótér bérleti díjának költsége,  

b. a kiállítótér felállításának és kialakításának költségei,  

c. kiadványok és weboldalak készítésének költsége, 

d. hirdetési költségek.  

5. Nem támogathatók a vállalkozás piaci részesedését szolgáló promóciós tevékenységek, mint 

például az egyes termékek közvetlen hirdetési akciói. 

6. Támogatási intenzitás:  

a beruházások elszámolható költségének legfeljebb  50 %-a áfa nélkül. 

 

2. INTÉZKEDÉS – a képzés és továbbképzés ösztönzése 

1. Az intézkedés célja az alkalmazottak és a vállalkozók képzésének és továbbképzésének 

ösztönzése, a község gazdasági fejlődésének fellendítése és a munkahelyteremtés.  

2. Az intézkedés tárgya a képzés és továbbképzés költségeinek támogatása.  

3. A jogosultakat a jelen szabályzat harmadik fejezete tartalmazza. 

4. Elszámolható költségnek minősülnek a képzések, tanfolyamok, szemináriumok költségei.  

5. Nem támogathatók azok a képzések, amelyek a hatályos végzettség magasabb szintjéhez 

vezetnek, illetve a közoktatási programhoz tartoznak  



6. Támogatási intenzitás:  

a beruházások elszámolható költségének legfeljebb  50 %-a áfa nélkül. 

3. INTÉZKEDÉS – kezdeti beruházások, valamint a tevékenység bővítését vagy fejlesztését szolgáló 

beruházások ösztönzése 

 

1. Az intézkedés célja a kezdeti beruházások, valamint a tevékenység bővítését vagy fejlesztését 

szolgáló beruházások ösztönzése, a gazdaság versenyképességének növelése. 

2. Az intézkedés tárgya: 

- kezdeti beruházások támogatása 
- tevékenység bővítését vagy fejlesztését szolgáló beruházások támogatása 
 

3. A jogosultakat a jelen szabályzat harmadik fejezete tartalmazza. 

4. Az elszámolható költségek a területvásárlás, létesítmény, illetve üzlethelyiség bérleti díja, 

gépek és berendezés vásárlása, licencvásárlás, szoftvervásárlás költsége, szabadalom 

vásárlásának költsége  

5. Támogatási intenzitás:  

a beruházások elszámolható költségének legfeljebb  50 %-a áfa nélkül. 

 

4. INTÉZKEDÉS – munkahelyteremtés ösztönzése  

1. Az intézkedés célja a munkahelyteremtés, új dolgozók alkalmazásával, következésképpen 

pedig a munkanélküliség csökkentése Dobronak Község területén. 

2. Az intézkedés tárgya az alkalmazott dolgozók költségének támogatása, azzal a feltétellel, 

hogy az alkalmazott a támogatás megítélését követően még 1 évig alkalmazásban marad, és 

alkalmazása, az előző évi alkalmazotti létszámhoz viszonyítva növekedést jelent. 

3. A jogosultakat a jelen szabályzat harmadik fejezete tartalmazza. 

4. Az elszámolható költségek a bérköltségek, a munkáltatói járulékokat, az egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat és a munkavédelmi vizsga költségeit is beleértve. 

5. Támogatási intenzitás:  

a beruházások elszámolható költségének legfeljebb  50 %-a áfa nélkül. 

 

 

 



 

  

VII. A KÉRELEM TARTALMA 

A pályázóknak az alábbiakat kell benyújtaniuk: 

 aláírt „Kérelem az egyes intézkedések keretében Dobronak Községben a kisvállalkozások 

ösztönzésére 2018-ban elnyerhető támogatás jóváhagyásához” 

 az egyes intézkedések keretében kiosztható támogatások feltételeinek megfelelésről szóló 

kötelező bizonylatokat.  

 

A pályázati dokumentáció a pályázat közzétételének napjától a határidő lejártáig letölthető Dobronak 

Község http://www.dobrovnik.si weboldaláról, illetve ebben az időszakban minden munkanapon 

elérhető a dobronaki községi hivatalban. A pályázati dokumentáció e-mailben is megkérhető.  

Dobronak Község a pályázóknak  legfeljebb egy intézkedéshez ad támogatást, kivéve ha a 

költségvetési soron maradvány keletkezik.  

 

VIII. MÉRCÉK 

A pályázati feltételeknek megfelelő, alaki szempontból teljes kérelmeket a bizottság az alábbi mércék 

alapján értékeli: 

 

1. A VÁLLALKOZÁS MÉRETE 

Mikro vállalkozások és egyéni vállalkozók – 5 pont 

Kisvállalkozások – 4 pont 

Közepes vállalkozások – 3 pont 

 

2. A VÁLLALKOZÁS FENNÁLLÁSA ÉVEKBEN 

1 - 3 év – 3 pont 

4 - 6 év – 2 pont 

Több mint 6 év – 1 pont 

 

3. ALKALMAZOTTAK SZÁMA A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK NAPJÁN 

http://www.dobrovnik.si/


Önfoglalkoztatottak és maximum 3 alkalmazott – 5 pont 

4 - 10 alkalmazott – 4 pont 

több mint 10 alkalmazott – 3 pont 

 

4. A KÖZSÉG FELISMERHETŐSÉGE, VALAMINT A KÖZSÉG ÉS A POLGÁROK IGÉNYEINEK 

KIELÉGÍTÉSE – maximum  5 pont 

 

A legmagasabb elérhető pontszám 18. A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, amennyiben a 

pályázat mércéi alapján kérelme legalább 12 pontot kapott. Az intézkedések között a források 

elosztása arányosan, a kérelem elismert értéke arányában történik.  Egy jogosult a teljes pályázati 

összegnek legfeljebb 50 %-át nyerheti el.  

 

IX. KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA 

A jelen szabályzat szerinti források kiosztásáról a jogosultaknak a Gazdasági Bizottság javaslatára a 

meghatalmazott személy dönt.  

A Bizottság a kérelmek elbírálásánál az alábbi okok miatt csökkentheti az egyes intézkedések 

támogatási részesedését: 

- amennyiben több kérelem érkezik, mint a költségvetésben biztosított források összege. 

Az adott jogosult esetében a támogatás arányosan csökkenthető, amennyiben annak összegével 

meghaladná a szabályzat 5. cikkébe foglalt csekély összegű támogatás közös összegét.  

A község és a jogosult közötti jogviszonyról szerződés készül. A támogatás kiosztásának időpontja a 

jelen cikk előző mondatába foglalt szerződés aláírásának dátuma.  

A jogosultaknak a községi költségvetésből a kifizetés a kifizetési követelés alapján történik. A 

követelésnek az alábbi dokumentációt kell tartalmaznia: 

- a kötelezettség kiegyenlítéséről szóló bizonylat (számla/részszámla és igazolás/bizonylat a számla 

kiegyenlítéséről), 

- a pályázatba foglalt egyéb bizonylatok (beszámoló vagy bizonylat az elvégzett munkáról vagy 

szolgáltatásról, bizonylat a felügyeleti intézkedések teljesítéséről…) 

Elbírálásra csak a helyesen kitöltött, a kijelölt határidőben az előírt formanyomtatványon és minden 

szükséges bizonylattal ellátott kérelmek kerülnek. 

A késve beérkezett, illetve hiányos kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, az alaptalanokat ellenőrzést 

követően elutasítjuk. A hiányos kérelmet benyújtó pályázókat a bontást követő 8 napon belüli 

hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlás határideje az értesítés átvételétől számított 8 nap. 



Amennyiben a pályázó határidőben nem végzi el a hiánypótlást, kérelmét érdemi vizsgálat nélkül, a 

hiányosan kiegészített kérelmeket pedig az ellenőrzést követően elutasítjuk.  

A kérelmezőket a pályázati eredményről előreláthatólag 30 napon belül azt követően tájékoztatjuk, 

miután a bizottság javaslatára a községi titkár kiadja a határozatot.  

A jogosult a határozat megalapozottságának ellenőrzése céljából a határozat kézbesítésétől számított 

8 napon belül, a Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak címre nyújthat be fellebbezést. A 

fellebbezésben pontosan meg kell fogalmazni a fellebbezés okát. A fellebbezésről a polgármester 

dönt. A polgármester döntése végleges.  

 

X.  PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 

A kérelmeket zárt borítékban a pályázat közzétételi napjától, azaz 2018.08.01-től 2018.10.30-cal 

bezárólag, a borítékon a következő szöveggel: „Ne bontsd ki – pályázat kisvállalkozások 

támogatásáról 2018 – intézkedés száma…” kell benyújtani. 

A kérelem akkor minősült határidőben benyújtottnak, ha legkésőbb a benyújtási határidő utolsó 

napján ajánlott postai küldeményként postázzák a Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak 

címre, illetve személyesen Dobronak Község fogadó irodájába nyújtják be.  

 

XI. KÉRELMEK BONTÁSA 

A kérelmek bontása nem nyilvános eljárásban, a pályázat lejárta után történik. 

 

XII. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatosan munkanapokon a 02/5776-880-as telefonszámon 

kaphatnak további információkat.  

 

Iktatószám: 030-0001/2014-133/2018 

Dátum: 2018.07.11.         

        Župan – Polgármester: 

                                                                                             Marjan Kardinar, okl. agrármérnök 


