
Pályázati lehetőségek
az agrár- és vidékfejlesztésben

Tóth Márta

MNVH Bács-Kiskun megyei területi felelős

Lajosmizse, 2017. április 11. 



Az MNVH célja, feladatai

Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő
együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és
civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek,
információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása.

Feladatai:
� A politikai-,szakmai- és a civil szféra közötti információáramlás megszervezése

� A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos felvetése,
vizsgálata

� A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, állásfoglalás

� A legjobb gyakorlatok terjesztése

� Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének elősegítése



Miért regisztráljon?

� Minden EU tagállamban működik Nemzeti Vidéki Hálózat

� Szabad tagság – térítésmentes regisztráció

� Információhoz jutás

� Szakosztályok munkájában való részvételi lehetőség – prioritás
tengelyek mentén

� Együttműködési lehetőségek

� Projektötleti felhívások megjelenése
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https://www.facebook.com/magyarnemzetividekihalozat
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Honlap: www.mnvh.eu



Megjelent pályázatok

Állapot db
Meghirdetett keretösszeg 

(Mrd Ft) 
(2017 I. né ÉFK módosítás szerint)

Keret aránya a VP-hez képest 
(1296 Mrd Ft)

Összesen 55 1215,97 93,8%

Ebből

Lezárt pályázat 27 813,90 62,8%

Kötelezettségvállalás 
(determináció nélkül)

11 314,90 24,3%

Kötelezettségvállalás 
determinációval

43 458,37 35,4%

Nyitott pályázat 22 285,65 22,0%

Megjelent, de még nem nyitott 
pályázat

6 116,42 9,0%

A Vidékfejlesztési Program végrehajtása 
2017. március 16-i adatok szerint



Igényelt támogatási összeg Bács -Kiskun 
megyében

2017. április 6-i adatok szerint
Intézkedés Kérelmek száma (db) Igényelt támogatási összeg (Ft)

Állattenyésztés-állattartó telepek (ÁTK-VP) 15 588 734 122

Állattenyésztés-baromfi (ÁTK-VP) 106 17 206 503 274

Állattenyésztés-juh és kecske (ÁTK-VP) 63 798 186 067

Állattenyésztés-sertés (ÁTK-VP) 23 2 658 787 860

Állattenyésztés-szarvasmarha (ÁTK-VP) 164 5 444 689 373

Állattenyésztés-trágyatárolók (ÁTK-VP) 77 1 810 415 529

Kisméretű terménytároló, szárító, tisztító (VP) 87 4 876 494 864

Kertészet - gombaház-hűtőház (VP) 24 2 436 836 984

Kertészet - gyógynövény (VP) 6 50 405 043

Kertészet - ültetvény (VP) 58 1 366 964 813

Kertészeti gépbeszerzés (VP) 911 5 379 526 658

Kertészet-üvegház (VP) 53 5 658 877 177

Vízgazdálkodás (VP) 29 980 702 009

Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP-VP) 124 24 416 540 100

Borászat (Borászat-VP) 83 6 817 845 007

Időjárási kockázatok megelőzése (VP) 7 99 144 308

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása (VP) 184 2 280 348 800

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás
indítása (VP)

921 11 640 703 200

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (VP) 288 1 357 192 350

Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését 
biztosító gépek beszerzése (VP)

61 3 282 101 435

Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP) 68 2 868 997 296

Végösszeg 3 352 102 019 996 269



Kötelezettségvállalt pályázati felhívások
2017. február 28-i adatok szerint

Kötelezettségvállalt felhívások
Beérkezett 

kérelem 
(db)

Támogatott 
kérelem 

(db)

Forráshiány miatt 
elutasított 

(db)

Egyéb ok miatt nem 
támogatott (pl. 

jogosultsági 
ellenőrzés) 

(db)

Többségi állami 
tulajdonban lévő -
nem támogatott 

(db)

Támogatott 
összeg (Ft)

Támogatás 
aránya 

(%)

Agrár-környezetgazdálkodás 18 188 9 684 8 380 107 17 203 154 046 976    53%

Ökológiai gazdálkodásra történő 
áttérés és fenntartás

2 242 2 187 0 39 16 62 249 619 971    98%

LEADER – HFS elkészítése 104 104 0 0 0 960 000 000 100%

Trágyatároló építése 707 282 346 79 0 6 140 012 504    40%

Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése**

263 213 4 46 0 989 906 850    81%

Ritka és veszélyeztetett 
növényfajták ex situ megőrzése

32 14 0 2 16 202 185 763    44%

Védett őshonos állatfajták in situ 
megőrzése

1 200 1 049 6 121 24 9 648 107 749    87%

TS Projekt 3 3 0 0 0 23 700 000 000 100%

LEADER - Működési és animációs 
költségek

104 104 0 0 0 7 855 262 657    100%

Összesen 22 843 13 640 8 736 394 73 314 899 142 471    60%

*A kötelezettségvállalás során a többségi állami tulajdonban lévő támogatottak forrásigénye is lekötésre került, mivel ezekre vonatkozóan 
forráselszabadítás még nem történt, a támogatási összeg ezt tartalmazza.

**Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése esetén még folyamatos a benyújtás (eddig 1012 TK). A táblában szereplő csak a DEB-elt TK.



Pályázati felhívások értékelésének ütemezése

Ssz A pályázat neve Értékelési szakasz

FOLYAMATBAN LÉV Ő TÁMOGATÁSI 
KÉRELMEK (2017.02.17.) Tartalmi 

értékelésre 
történ ő átadás 

várható id őpontja

Utolsó (egyedi 
problémás) kérelmek 
tartalmi értékelésre 
történ ő átadásának 
várható id őpontja

BEADOTT 
KÉRELMEK

(DB)

IGÉNYELT ÖSSZEG 
(FT)

1 Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése ( ÉLIP) 

I. 2016. február 25. - április 25. 762 126 457 423 337 2016.12.22 2017.03.20

2
Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, 
fejlesztése

I. 2016. május 2. - július 29. 2179 75 490 544 815 2017.02.23 2017.04.13

3 Kertészet - Gombaház I. 2016. március 4. - április 11. 130 13 734 802 902 2017.03.13 2017.03.31

4 Kertészet - Gombaház II. 2016. április 12. - július 15. 38 4 930 578 774 2017.03.20 2017.03.31

5 Kertészet -Ültetvénytelepítés I. 2016. március 9. - április 30. 288 8 585 242 488 2017.03.13 2017.03.31

6 Kertészet - Ültetvénytelepítés II. 2016. május 1. - július 31. 66 1 343 097 267 2017.03.20 2017.03.31

7 Kertészet - Üveg- és fóliaház I. 2016. március 7. - április 15. 183 28 333 355 043 2017.03.13 2017.03.31

8 Kertészet - Üveg- és fóliaház II. 2016. április 16. - július 31. 37 2 354 418 759 2017.03.20 2017.03.31

9 Kertészet - Gyógynövény I. 2016. március 3. - április 11. 18 88 652 898 2017.03.13 2017.03.31

10 Kertészet - Gyógynövény II. 2016. április 12. - július 31. 3 17 135 759 2017.03.20 2017.03.31

11 ÁTK - Szarvasmarha I. 2016. május 17. - július 18. 1273 71 531 351 102 2017.04.03 2017.04.21

12 ÁTK - Szarvasmarha II. 2016. július 19. - október 17. 70 2 877 397 693 2017.04.13 2017.04.28

Döntés: kb. két hónappal a tartalmi értékelésre küldés után!



Pályázati felhívások értékelésének ütemezése

Ssz. A pályázat neve Értékelési szakasz

FOLYAMATBAN LÉV Ő 
TÁMOGATÁSI KÉRELMEK 

(2017.02.17.) Tartalami 
értékelésre történ ő 

átadás várható 
időpontja

Utolsó (egyedi 
problémás) kérelmek 
tartalmi értékelésre 
történ ő átadásának 
várható id őpontja

BEADOTT 
KÉRELMEK

(DB)

IGÉNYELT ÖSSZEG 
(FT)

13 ÁTK - Sertés I. 2016. május 18.- július 18. 313 49 304 594 606 2017.04.03 2017.04.21

14 ÁTK - Sertés II. 2016. július 19. - október 18. 9 895 981 529 2017.04.13 2017.04.28

15 ÁTK - Baromfi I. 2016. május 19. - július 18. 399 62 347 384 376 2017.04.03 2017.04.21

16 ÁTK - Baromfi II. 2016. július 19. - október 18. 25 2 858 018 332 2017.04.13 2017.04.28

17 ÁTK - Juh-kecske I. 2016. május 20. - július 19. 407 6 272 773 069 2017.04.07 2017.04.21

18 ÁTK - Általános I. 2016. május 23. - július 22. 101 3 923 940 658 2017.04.13 2017.04.28

19 Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése (ÉLIP) 

II. 2016. április 26. - július 25. 315 75 071 447 204 2017.04.07 2017.04.13

20 Egyedi szennyvízkezelés I. 2016. április .22. - augusztus 15. 25 3 065 951 544 2017.03.14 2017.03.20

21 Kismérteű terménytároló I. 2016. augusztus 5. - október 5. 1176 60 953 562 160 2017.05.15 2017.05.31

22 Borászati termékfejlesztés I. 2016. szeptember 12. - október 12. 485 30 981 716 538 2017.05.15 2017.05.31

23 Mezőgazdasági 
vízgazdálkodás

I. 2016. augusztus 1. - november 7. 263 10 732 988 025 2017.06.01 2017.06.30

Döntés: kb. két hónappal a tartalmi értékelésre küldés után!
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•40% (Pest m.)
•50%
•fiatal gazda, kollektív: 10%-10% (kivéve: élip és borászat)

Támogatási 
intenzitás

• min. 6000 € STÉ-vel rendelkező mg-i termelők, min. 50% mg-i 
tevékenységből származó árbevétel

• termelői csoportok, tész-ek, szociális szövetkezetek

• források 80%-a: csak kis – és közepes gazdaságok

Jogosultak 
köre

• fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása

• előleg: 50%

• saját teljesítés

• nem kell jogerős engedély a pályázat benyújtásakor (kivéve: elvi vízjogi 
engedély)

• önerő: elegendő nyilatkozni

Pályázati 
eljárás

Beruházási pályázati feltételek



Standard termelési érték (STÉ)
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Kalkulátor: http://www.nak.hu/ste-kalkulator



Standard termelési érték (STÉ)
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Közönséges búza és tönköly 9,2 ha Méhcsalád 68 db

Szemes kukorica 6,9 ha Sertés, tenyészkoca 50 kg felett 12 db

Napraforgó 7,8 ha Tejhasznú tehén 4 db

Friss zöldségfélék szabadföldi és 
alacsony takarás alatt

1,6 ha Kétéves és idősebb 
szarvasmarha, üsző

17 db

Friss zöldségfélék üvegház, 
fóliasátor alatt

1200 
m2

Juh, nőivarú tenyészállat 
(anyajuh)

89 db

Állandó gyep összesen 77 ha Pecsenyecsirke 484 db

Gyümölcsültetvények, 
mérsékelt égövi

2,2 ha Nyúl, nőivarú tenyészállat 
(anyanyúl)

48 db

Minőségi borszőlő ültetvények 3,6 ha Liba 155 db

Csemegeszőlő ültetvények 1,9 ha Kacsa 300 db

Gomba 54 m2



Állattartó telepek korszer űsítésére 
kiírt pályázati felhívások

Állattartó telepek korszerűsítése (Általános ÁTK) 5,95 Mrd Ft

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése3,97 Mrd Ft

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 100 millió forint, kollektív projekt esetén 200 millió forint. 

A támogatás kizárólag az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható:

Lófélék, húshasznosítású galamb, fürj, nyúl, méh, csincsilla.

Támogatási kérelmek benyújtásának jelenlegi időszaka: 2017. január 24. – 2017. április 24.

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 50 millió forint, kollektív projekt esetén 100 millió forint. 

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Sertéstartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése3x
19,86 Mrd Ft

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 500 millió forint, kollektív projekt esetén 1 milliárd forint. 

Az alábbi 4 pályázat felfüggesztésre került:

Eddigi igénylés 
2017. április 6-ig: 

6,6 Mrd Ft, 165 db 

Eddigi igénylés: 9,25 
Mrd Ft

Igényelt: 85,26 Mrd Ft

Igényelt: 61,63 Mrd Ft 

Igényelt: 72,51 Mrd Ft 



A kertészetek korszer űsítésére 
megjelent négy darab pályázati felhívás

Keretösszeg: 
23,31 Mrd Ft

Eddig igényelt:
35,63 Mrd Ft*

Üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának növelése 

geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével

Felfüggesztve: 2017.02.01.

Gombaházak - hűtőházak 
létrehozása, meglévő 

gombaházak - hűtőházak 
korszerűsítése

Felfüggesztve: 2017. 01. 17.

Keretösszeg
22,33 Mrd Ft

Eddig igényelt:
33,65 Mrd Ft*

Ültetvénytelepítés támogatása 
öntözés kialakításának 

lehetőségével
2017.02.01. – 2017.04.30.

Gyógy- és fűszernövény 
termesztés fejlesztése

2017.02.01. – 2017.04.30.

Max. támogatási összeg
500 millió Ft 

(közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Keretösszeg 
19,33 Mrd Ft

Eddig igényelt:
13,27 Mrd Ft

Keretösszeg 
3 Mrd Ft

Eddig igényelt:
442 millió Ft

Max. támogatási összeg
50 millió Ft 

(közös beruházás: 100 millió Ft)

Max. támogatási összeg
75 millió Ft 

(közös beruházás: 150 millió Ft)



Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása

Támogatást igényl ők: mezőgazdasági 
termelő, termelői csoport és termelői szervezet, 
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-
és kisvállalkozás.

Támogatási összeg: 
maximum 200 millió Ft
Támogatási intenzitás:
50 % (Pest megye: 40%)

A felhívás megjelenése: 2016. július 12.

Önállóan támogatható tevékenységek:
•Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
•Energiahatékonyság növelése, megújuló energia

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek :
•Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét(5%)
•Telepi infrastruktúra fejlesztése (15%) 
•Ingatlan vásárlása (2%)
•Bortároló tartálykapacitás bővítése, kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. 
puffertartály (20%)
•Fahordó vásárlása (min. gönci hordó méretű, max. 10 millió Ft)

Eddigi igénylés 
2017. április 6-ig: 

43,7 Mrd Ft, 650 db

Támogatási keret:

40 Mrd Ft

Támogatási kérelmek benyújtásának negyedik szakasza: 2017. március 14. – 2017. június 12.

Jogosultak: mg-i termelők (min. 50% mg. árbevétel), valamint annak nem minősülő mikro – és 
kisvállalkozások kizárólag borászati tevékenység végzése esetén 



Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Támogatási keret:

49,5 Mrd Ft

Felhívás megjelenése:  2016. 05. 11.

A felhívás célja: a mezőgazdasági termelés biztonsága és
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a
vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható
gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák
elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési
módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása,
a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi
szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó
állapotuk meg őrzéséhez szükséges intézkedések
támogatása.

Támogatási kérelmek benyújtásának második szakasza: 2017. 03. 07. – 2017. 07. 06.

Támogatás mértéke: 
egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint , 
kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatás. 

Jogosultak:
•mezőgazdasági termelő 
illetve csoportjaik
•fiatal mezőgazdasági 
termelő Vízjogi engedélyköteles beruházások 

esetében a pályázat benyújtásának 
feltétele a joger ős elvi vízjogi 
engedélyek megléte. 

Támogatási intenzitás:
50 % (Pest megye: 40%)
+ 10 – 10 százalékponttal növelt intenzitás 
fiatal gazda és kollektív beruházás esetén

2017. április 6-ig beérkezett 
kérelmek összesen: 341 db

Támogatási igény: 13,83 Mrd Ft
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Támogatási keret:
4,72 milliárd Ft

Támogatási összeg:
egyéni projekt: max. 20 millió 

kollektív projekt: max. 100 millió Ft

Támogatható tevékenységek:
•jégesőkár megelőzését szolgáló
eszköz, berendezés beszerzése

•mezőgazdasági esőkár megelőzését
szolgáló technológia kialakítása

•tavaszi fagykár megelőzését szolgáló
eszköz, berendezés beszerzése

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és id őjárási kockázatok 
megelőzését szolgáló beruházások támogatása

Támogatási intenzitás:
60 % - egyéni projekt 

80 % - kollektív projekt

A felhívás megjelent: 2016. november 8-án

Támogatási kérelmek benyújtásának 
szakaszai: 

2017. április 7. – 2017. július 6.
2017. július 7. – 2017. október 6.Kedvezményezett:

Minden aktív mezőgazdasági termelő
(6000 € STÉ, min. 50% mg. árbevétel)
illetve azok szerveződései.

Eddigi igénylés 
2017. április 6-ig: 

2,98 Mrd Ft, 167 db



Támogatható tevékenységek:
a)A jéges őkár megel őzésére szolgáló beruházások támogatása 
Jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott 
technológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése). 

b)     Mezőgazdasági es őkár megel őzésére szolgáló beruházások támogatása 
Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához 
szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése). 

c)     Tavaszi fagykár megel őzésére szolgáló beruházások támogatása: 
Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen 
füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése. 

Megjelent: 2016. november 8-án

Nem támogatható tevékenységek :

a)A művelet keretében nem támogatható az aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek 
hatásainak csökkentésére szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás, 

b)    Fagyvédelmi gyertya beszerzése, 

c)    Jégeső-elhárító – például rakétalapú vagy talajgenerátoros – rendszer, illetve a VP3-5.1.1.2-16 kódszámú 
felhívás keretei között támogatott rendszer kialakítása, fejlesztése. 

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és id őjárási kockázatok 
megelőzését szolgáló beruházások támogatása



A felhívás célja:
A mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló 
vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek 
továbbfejlesztése érdekében történő támogatása.
Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és 
vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, 
illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Max. támogatási összeg: 160 000 eurónak megfelelő forint összegű (de-minimis) vissza nem térítendő
támogatás.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft.
Maximális támogatási intenzitás megvalósítási hely alapján a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
szerint:
� „nem besorolt” 50%
� „kedvezményezett” 60 %
� „fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő” 70%

Támogatási keret:
35,94 Mrd Ft

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 
irányuló beruházások támogatása (VP6-6.4.1-16)

Felhívás megjelenése: 2016. december 28.

Támogatási kérelmek 
benyújtásának szakaszai: 

2017. április 18. –
2017. május 18.
2017. május 19. –
2017. június 19.



Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és 
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása –

Mit támogat?

Önállóan támogatható tevékenységek:

� Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése: 
• Új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt 

eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő 
Bizonyítvánnyal; 

• Egyéb szálláshely esetében: új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése 
támogatható; 

� A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági 
termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy 
továbbfejlesztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, 
interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák 
kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott 
termékeket árusító bolt, mozgó bolt).



Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és 
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása –

Támogatást igényl ők köre

Mikrovállalkozásnak min ősülő aktív mez őgazdasági termel ő:

� székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását
megelőző év július elsejét ől a 3., 4. vagy 10. számú mellékletben felsorolt
településen van;

� a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletétben
szereplő településen található;

� igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben
erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti
évben árbevételének legalább 50%-a mez őgazdasági tevékenységb ől
származott .

� rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóv al



Max. támogatási összeg

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

a pályázó egyösszegű 
átalány formájában, két 

részletben nyerhet 15.000 
eurónak megfelelő 

támogatást Jogosultak

főállású őstermelő, vagy mikro-vállalkozásnak 
és mezőgazdasági termelőnek minősülő 
főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális 

szövetkezet. A kérelem benyújtását megelőző 
naptári évben a mezőgazdasági 

tevékenységből származó mezőgazdasági 
termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, 
de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket.

Felhívás megjelenése: 

Támogatási kérelmek 
benyújtásának harmadik 

szakasza

2017. 03. 04. - 2018. 03. 20.

2016. 02. 01.

Támogatási keret

5 Mrd Ft 

Eddigi igénylés 
2017. április 6-ig: 

5,99 Mrd Ft, 1271db



Fiatal mez őgazdasági termel ők induló támogatása

Keretösszeg:
37,75 Mrd Ft

Üzleti terv 
benyújtása 

kötelez ő

Kötelezettségvállalás 
időtartama:

5 év Vissza nem 
térítendő átalány 

támogatás, az üzleti 
tervben vállalt 

kötelezettségek 
teljesítésére

Célja:
Újonnan létrehozott mg-i 
vállalkozás támogatása 
Generációváltás elősegítése
Fejlesztési forrás biztosítása
Önálló, életképes családi    
gazdaság kialakítása

Támogatás mértéke: 
40 ezer eurónak megfelelő 
forintösszeg (~12 millió Ft), két 
részletben (75%+25%)

Felhívás várható megjelenése: 2016. december 20.

Főbb 
kötelezettségvállalások: 

� Működtetési időszak 3. 
évének január 1-től 
főállású egyéni 
vállalkozóvá válni.

� Működtetési időszak 4. 
lezárt évében a 
mezőgazdasági 
tevékenységből elért 
jövedelem tekintetében 
elérni legalább az előző 
évi kötelező garantált 
bérminimum mértékét.

Támogatási kérelmek benyújtásának 
szakaszai: 
2017. április 1. – 2017. május 2.
2017. május 3. – 2017. június 1.

Eddigi igénylés 
2017. április 6-ig: 

17,6 Mrd Ft 1420db



Fiatal gazda felhívás – Jogosultsági kritériumok

Természetes személy:

� főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó , aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni
vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12
hónapnál nem régebben

� a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40
éves (41. életévét még nem töltötte be)

� államilag elismert mezőgazdasági jelleg ű szakismerettel
rendelkezik

� a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb
25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik



Fiatal gazda felhívás – Jogosultsági kritériumok

Jogi személy:

� főtevékenységként mez őgazdasági tevékenységet a támogatási
kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat

� a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezet ője legfeljebb 12
hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet
egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet
főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és
ügyvezetőjeként

� a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legalább 18,
legfeljebb 40 éves

� a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert
mezőgazdasági jelleg ű szakismerettel rendelkezik

� a támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan
legalább 6 000 STÉ érték ű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos
tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ érték ű

termelési potenciállal rendelkezik.



Legfontosabb különbségek a korábbi és a jelenlegi 
támogatási időszak előírásai között

Előírások, feltételek ÚMVP 2007-2013 VP 2014-2020

Jogosult: természetes személy természetes személy, jogi személy esetén annak

személyében kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője

Meglévő termelési potenciál nem feltétel legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ

Egyéni vállalkozóvá válás támogatási összeg 90%-ának igénylésig,

mezőgazdasági termelő tevékenységet

főtevékenységként

főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet

folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági

tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási

kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem

régebben folytatja

Főállású mg.-i termelővé válás működési időszak 3. vagy 4. év

kezdetétől, vállalás alapján

legkésőbb a működtetési időszak 3. év január 1.

napjától

Korábban benyújtott agrár-

vidékfejlesztési célú támogatási 

kérelem

kizáró ok /kivéve: tejkvóta igénylés, TB

bázis öröklés/

csak főtevékenységként mezőgazdasági vállalkozói

jogviszonyban benyújtott támogatások esetében kizáró

ok

Kötelezően elérendő EUME méret működési időszak 4. évének végére

legalább 4 EUME elérése

nem előírás (választható)

Kötelezően előírt mg.-i termelésből 

származó jövedelem

nem előírás a működtetési időszak 4. lezárt gazdálkodási évében

mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem eléri

legalább az előző évi garantált bérminimum mértékét

Aktív mezőgazdasági termelővé 

válás

nem előírás a támogatási döntéstől számított legkésőbb 18

hónapon belül



Tanyák háztartási lépték ű villamos energia és vízellátás, 
valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Teljes keret:
8,23 Mrd Ft

A felhívás megjelenése: 2017. január 30.

Támogatható tevékenységek:
háztartási lépték ű szigetüzem ű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer 
kiépítése: 

villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló    
energiával történő fejlesztést.

háztartási lépték ű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
kútfúrás;
vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények  és felépítményei,
mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;  
háztartási törpe-vízmű.

háztartási lépték ű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépí tése:
egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

Kedvezményezettek:
1. célterület: természetes személyek és konzorciumaik
2. célterület: települési önkormányzatok és konzorciumaik, amelyek 
a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el

1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára ;
2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési 
önkormányzatok számára.



Tanyák háztartási lépték ű villamos energia és vízellátás, 
valamint szennyvízkezelési fejlesztései

Támogatás mértéke:
1.célterület: max. 6,2 millió Ft, (kollektív beruházás esetén 
konzorciumi tagok száma x 6,2 millió Ft)
2.    célterület: max. 50 millió Ft , (kollektív  

beruházás esetén is max. 50 millió Ft)

Fenntartási kötelezettség: 5 év

A 290/2014 (XI. 
26.) Korm. rendelet 
alapján a település

Nem besoroltNem besorolt KedvezményezettKedvezményezett FejlesztendőFejlesztendő

Komplex Komplex 
programmal programmal 
fejlesztendőfejlesztendő

Természetes 
személy

50% 55% 60% 65%

Önkormányzat 75% 85% 90% 95%

Támogatási intenzitás

Támogatási kérelmek 
benyújtásának szakaszai: 
2017. április 5. – 2017. május 2.
2017. május 3. – 2017. június 2.



Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukt urális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

A felhívás várható megjelenése: 2017. február

Támogatható tevékenységek:
1. célterület esetében:

fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása;
üzlethelyiségek felújítása, kialakítása;
piaci szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, 
kialakítása;
szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása;
szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz 
kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése;
szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, meglévők fejlesztése;
a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések 
beszerzése.

2. célterület esetében:
étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;
étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;
raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;
étkezőbútorok beszerzése;
konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése. 

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése;
2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

Teljes keret:
12,64 Mrd Ft



Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukt urális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Támogatás mértéke:
1.célterület: max. 50 millió Ft
2.    célterület: max. 20 millió Ft

A 290/2014 (XI. 
26.) Korm. rendelet 
alapján a település

Nem besoroltNem besorolt KedvezményezettKedvezményezett FejlesztendőFejlesztendő

Komplex Komplex 
programmal programmal 
fejlesztendőfejlesztendő

Mindkét célterület 
esetén

75% 85% 90% 95%

Támogatási intenzitás

Kedvezményezettek:
Mindkét célterület esetében:

a működési területén megvalósuló fejlesztés vonatkozásában települési 
önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önk ormányzati társulás, 
nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 
vidéki térségben megvalósuló fejlesztés településén ingatlantulajdonnal vagy 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy .

Fenntartási kötelezettség:
5 év

Támogatási kérelmek benyújtásának szakaszai: 
2017. április 28. – 2017. május 29.
2017. május 30. – 2017. június 29.



A Vidékfejlesztési Program A Vidékfejlesztési Program A Vidékfejlesztési Program A Vidékfejlesztési Program 

LEADER intézkedésének felépítéseLEADER intézkedésének felépítéseLEADER intézkedésének felépítéseLEADER intézkedésének felépítése

19. LEADER

19.1 
Előkészítés

(HFS)
0,96 Mrd Ft

19.2
Fejlesztési 

források
47,67 Mrd Ft

19.3
Együtt-

működések
1,92 Mrd Ft

19.4
Működési 
források

8,92 Mrd Ft

o LEADER = Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében 
alulról építkező, a három szféra (vállalkozói, civil, közszféra) összefogásával 
megvalósuló fejlesztési eszköz 

o Magyarországon jelenleg 104 darab előzetesen jóváhagyott Leader szervezet 
működik.



3. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása3. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása3. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása3. Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása

Teljes keret:
47,67 Mrd Ft

Projektid őszak: 2016.06.10. – 2020.12.31. 

Kedvezményezettek:
� a HFS-ban meghatározott kedvezményezetti kör

Támogatási forma:
� a HFS-ban meghatározott támogatási forma
� Pályáztatási időszakok a HFS-ban meghatározott 

módon, amelyet véglegesít az Irányító Hatósággal 
kötött Együttműködési Megállapodás.

Támogatási összeg:
� Helyi Akciócsoport méretétől (lakosságszám, 

településszám) és fejlettségétől függően, a HACS 
rendelkezésére álló fejlesztési keret:
242 – 960 millió Ft

Célok:
� a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások);
� a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása;
� a térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése;
� a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek 

erősítése;
� a többi VP intézkedéssel, illetve más OP intézkedésekkel nem átfedésben, hanem azokkal összhangban.

Várható meghirdetés: 2017. nyár



Előzetesen elismeréssel rendelkező LEADER 

HACS 

Összes 

jogosult 

település 

száma 

2014-2020 

között 

felhasználható 

indikatív 

forráskeret

(Ft) 

2014-2020 

között 

felhasználható 

indikatív 

fejlesztési 

forráskeret

(Ft) 

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület 46 969 226 753 813 432 904 

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési 

Egyesület
14 452 000 000 384 200 000

Kiskunok Vidékéért Egyesület 13 344 030 668 281 933 054 

Kolon menti Leader Egyesület 9 297 321 054 249 529 563 

Szabadszállási Gazdakör 6 319 000 000 271 150 000

ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület 31 558 253 979 468 520 038

BácsBácsBácsBács----Kiskun megyei Kiskun megyei Kiskun megyei Kiskun megyei LeaderLeaderLeaderLeader Helyi AkciócsoportokHelyi AkciócsoportokHelyi AkciócsoportokHelyi Akciócsoportok



Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Intézkedések (beavatkozási területek) Forrás 

(eFt)

Forrás 

arány (%)

Projektméret 

(eFt)

Támogatási 

intenzitás (%)

Mikro vállalkozások technológiai és

infrastrukturális fejlesztése és energetikai

hatékonyságának növelése

115 260 30 max. 5 000 50

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése,

eszközbeszerzés már meglévő turisztikai

szálláshely szolgáltatások mellett, közösségi

marketing

76 840 20 max. 5 000 50

Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek

bevonásával

38 420 10 max. 3 000 85

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése,

kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások

fejlesztése

76 840 20 max. 7 000 85

Civil szervezetek eszközfejlesztése 30 000 7,8 max. 1 000 85

Látvány főző hely, öko- és gyógynövény kert

kialakítása

42 000 10,93 max. 3 000 85

Közösségi, térségi marketing 4 840 1,27 max. 4 840 95

Összesen 384 200 100
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Teljes keret:
1,28 Mrd Ft

Támogatható tevékenységek az együttműködő LEADER térségek helyi fejlesztési 
stratégiájához kapcsolódóan: 
� Tudásátadás : az együttműködő térségek fejlesztési stratégiájához kapcsolódó 

speciális tudás, tapasztalat, legjobb gyakorlatok, know-how-k átadása, amelyek 
eredményeiből minden résztvevő térség részesül; képzések, oktatási programok 
előkészítése és megvalósítása; 

� Közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek, közös akciók ; 
� Közösen működtetett, a térség fejlődését előmozdító együttm űködési modellek 

kialakítása , már meglévő együttműködési modellek meghonosítása és meglévő 
hálózati együttműködésbe való bekapcsolódás; 

� Vidéki térségek számára hasznos gazdálkodási, közszolgáltatás-szervezési vagy 
egyéb együttm űködési modellek megismerése, meghonosítása vagy 
elterjesztése ; 

� Az együttműködési projekthez kapcsolódó promóciós, és marketing 
tevékenységek , valamint a helyi hagyományok ápolásához kapcsolódó 
tevékenységek ; 

� Az együttműködésben résztvevők együttműködésen alapuló beruházás ai.



TérségekTérségekTérségekTérségek közöttiközöttiközöttiközötti együttműködésekegyüttműködésekegyüttműködésekegyüttműködések

Támogatást igénylők köre 
Legalább 2 különböző LEADER HACS területén működő, legalább 3 jogosult által konzorciumi 
formában benyújtott projekt, amelyben partner lehet: 
� Konzorcium vezetőként: LEADER HACS egyesület, 
� Konzorcium tagként: az együttműködő LEADER HACS-ok illetékességi területén székhellyel, 

telephellyel, állandó lakhellyel rendelkező, működő:
• települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi 
személy; 

• mikro- és kisvállalkozások; 
• természetes személyek; 
• LEADER HACS egyesület
Valamennyi, a konzorciumban részt vevő tagnak a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően igazolt HACS tagnak kell lennie.

Maximális támogatási intenzitás:
Non-profit szervezet, egyházi jogi személyek, önkormányzatok és azok társulásai: 100%
Mikro- és kisvállalkozás, természetes személy (nem hátrányos területen megvalósuló fejlesztéseknél): 60%
Mikro- és kisvállalkozás, természetes személy (hátrányos területen megvalósuló fejlesztéseknél): 65%

Támogatási kérelmek benyújtásának 
szakaszai: 
2017. június 27. – 2017. július 27.
2017. július 28. – 2017. augusztus 28.

Támogatás mértéke:
65.000 eurónak megfelelő forintösszeg
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