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Főbb változások a 2007-2013
időszakhoz képest

• Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő
eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben
készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és bonyolított
eljárásrend helyett).

• A VP középpontjában is a KKV-k lesznek.

• Munkaigényes ágazatok kiemelt fejlesztése (zöldség- és 
gyümölcstermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar)

• Egyszerűsítés

₋ Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű 
átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú 
finanszírozás)

₋ Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések
egyszerűsített követelményei és elbírálása)

• Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás,
valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is
megjelenik



Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási 
lehetőségek 2020

Kb. 830 
milliárd Ft

Kb. 78 
milliárd Ft

1260 milliárd Ft (300 Ft/euro)



Állattenyésztési ágazat fejlesztése

Kb. 72 
milliárd 

Ft

Építéssel járó 
technológiák 

kialakítása, tárgyi 
eszközbeszerzés

Energia-
hatékonyságot 

javító 
fejlesztések

Trágyakezelés, 
komposztálás. 

Trágya 
elhelyezés,-

kijuttatás

Fiatal termelők 
beruházásai

Legalább 
6000 
euro STÉ

Mezőgazdasági 
termelő vagy 
termelők egy 
csoportja

50%
Kb. 480 millió Ft

Nem elszámolható: 
Tenyészállat, 
forgóeszköz vásárlás



Kisméret ű terménytárolók, szárítók

Terménytárolók 
építése, 

korszerűsítése, 
szárítók 

beszerzése

Terményszárítók 
és tisztítók 
energia-

hatékonyság jav.

Fiatal 
termelők 

beruházásai

50%
Kb. 99 millió Ft



Kertészeti ágazat fejlesztése

Energia-
hatékonyság 

javítás

Építéssel járó 
technológia 
kialakítása, 

eszköz,-
gépbeszerzés, 

ültetvénytelepítés
, - korszerűsítés

Fiatal 
termelők 

beruházásai

50%
Kb. 480 millió Ft



• Mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást 
elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások 
támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának 
növelése érdekében. Pl.
– magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések,
– versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, 

optimalizálást (pl. speedtrade processing), valamint a piacra jutást elősegítő 
fejlesztések (különösen tárolás, hűtés),

– piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott 
kapacitásbővítő fejlesztések.

• Mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a 
környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztések 
támogatása. Pl.
– anyag-, energia-víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon 

(egyebek között megújuló energia használattal például biogáz, biomassza 
alapú) csökkentő funkciók, technológiák bevezetése, fejlesztése.

• EIP ill. REL csoport tagok beruházásai

Mezőgazdasági termékek értéknövelése 
(Élelmiszer-feldolgozás)



• Kedvezményezettek: 
– Mezőgazdasági termelőknek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
– Mezőgazdasági termelő
– A fentiek csoportjai

• Támogatható tevékenységek
– Épület, építmény építés vagy fejlesztés 
– Eszközbeszerzés
– Szoftver beszerzés, IKT fejlesztés
– Általános költségek                                                         (max. 5%)
– Immateriális beruházások: szabadalmak, licencek stb.
– Ingatlanvásárlás (max. 2%)

Mezőgazdasági termékek értéknövelése 
(Élelmiszer-feldolgozás)



Mivel lehet felkészülni a pályázatok 
megjelenése el őtt?

• Termelői csoport/szervezeti tagság

• Megújuló energiaforrás használata (jövőbeli használata)

• Foglalkoztatotti létszám növelése

• Végzettség: Technikus v. felsőfokú (feltétel vagy előny)

• Gazdaság központjának elhelyezkedése

• Szükséges-e építési engedély? Ha igen érdemes előkészülni. 

• Előzetes költségvetés elkészítése

• Finanszírozás elkészítése

• Lakóhely: Tanyán v. belterületen? 



Fiatal Gazda pályázat tapasztalatai

• Min. Technikusi végzettség + szakmai gyakorlat vagy felsőfokú 
végzettség

• Lakhely tanyán vagy 1000 fő alatti településen

• Az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helyéhez képest a gazdaság 
legtávolabbi pontja legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található

• Legalább + 1 fő

• Növénytermesztés és állattartás együttesen

• Komplex üzleti terv (több termék, esetleg termékfeldolgozás, vagy 
falusi vendéglátás)



Fiatal Gazda pályázat 2014 -2020

• Összkeret: 36,5 milliárd Ft (+ 22 milliárd Ft- ráépülő támogatási 
lehetőségek)

• Támogatás 40 000 euro, kb. 12 millió Ft
• (Kb. 3250 pályázat az elkövetkező 4 évben összesen)

• Legalább 6000 euro STÉ, de maximum 25 000 euro STÉ termelési 
potenciál 

• Kedvezményezett: természetes személy ill., jogi személy tulajdonosa, 
ügyvezetője

• 18-40 év közötti (41. életévét még nem betöltött)



Tanyafejlesztési Program

• Életvitelszerű tartózkodási helye tanya 

• Kedvezményezett járásból származik-e a pályázó?           
(290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet)

• Korábban már nyújtott be pályázatot a Tanyafejlesztési 
Program során? 

• A pályázó 40 év alatti vagy feletti (90%/ 75%-os 
intenzitás.)

• Támogatás maximum 3 000 000 Ft

• Saját forrás megléte (minimum vagy a minimum + 20%)

• Tanyán élő családi generációk száma



Tanyafejlesztési Program

• A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak

• Legalább 6 fajta jelenleg /jövőben tervezett növény

• Legalább 6 fajta jelenleg /jövőben tervezett állat

• Őshonos állatfajták

• Tájfajta növények

• Legalább 3-4 féle fejlesztési cél

• Alapanyag feldolgozás, tanyai turizmus, vendéglátás



Köszönjük a megtisztel ő a figyelmet!

Borsos Botond – ügyvezető, tulajdonos

Hegedűs-Boros Rebeka – projekt koordinátor

HBF Hungaricum Kft.
6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A

Tel: 76/503-640
Személyes egyeztetés :

borosrebeka@hbfhungaricum.hu
titkarsag@hbfhungaricum.hu


