"SZÁMOLJON VELÜNK, MEGTÉRÜLÜNK ÖNNEK!"
"Érdemes odafigyelni rá!" – HÍREK
HBF hírek
Gratulálunk a 2015-ben a Tanyafejlesztési Program keretében nyert pályázóinknak!
Nagy örömmel tölti el a HBF csapatát, hogy ismételten a jó együttmőködés és közös munka
eredményeként a Tanyafejlesztési Program meghirdetett felhívásaira benyújtott pályázataink 85%-ban
nyertek.
Fejlesztené vállalkozását?
El szeretne igazodni a pályázati lehetıségek között?
Mi segítünk Önnek!
Forduljon tanácsért a HBF Hungaricum Kft-hez!
Miért?
Az általunk eddig elvégzett munkák révén jelentıs szakértelem és tapasztalat áll rendelkezésünkre,
meghatározó szakértıi kör és kapcsolat alakult ki vállalkozásunk körül. Cégünk pályázatírással,
projekttanácsadással, projektmenedzsmenttel, oktatással és az intézményrendszernek nyújtott
tanácsadással foglalkozik immár 10 éve.
Több mint 6 milliárd forint vissza nem térítendı támogatási forrást nyertünk az elmúlt 2 évben
pályázóinknak, mely projektek menedzselését folyamatosan végezzük.
Projektötletükkel kérjük, keressenek minket a 76/503-640-es telefonszámon!
A projektötlet adatlap letölthetı itt. A kitöltött adatlapokat az alábbi e-mail címre várjuk
vissza: titkarsag@hbfhungaricum.hu
A HBF Csapata
Bıvebb információt a www.hbfhungaricum.hu honlapon találhat.
Indulnak a Vidékfejlesztési Program pályázatai! Megjelent az ütemterv!
Közzétették a Vidékfejlesztési Program idei tervezett menetrendjét. A pályázati felhívások tervezett
megjelenését hónapokra lebontva lehet látni, illetve hogy mekkora keretösszeggel indulnak. Már az év
elején várhatóan megjelenik a Kertészet korszerősítése, Állattartó telepek korszerősítése,
Településképet meghatározó épületek külsı rekonstrukciója, Többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerősítés és az Egyedi szennyvízkezelés címő pályázat. A pályázati
elıkészületeket érdemes már most elkezdeni!

Forrás: 2012/2016. (I.20.) Korm. határozat
Új szabályozás váltotta fel az eddigi ıstermelıi igazolványról szóló jogszabályt
2016. január 1-én lépett hatályba az új, a mezıgazdasági ıstermelıi igazolványról szóló 436/2015.
(XII. 28.) Kormányrendelet, amely a korábbi rendelkezéseket összefüggıbb, közérthetıbb formában
szabályozza, megteremti az elektronikus eljárás és a papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú
igazolvány bevezetésének feltételeit, ezáltal az ügyfelek hosszú távú adminisztrációs terheinek
csökkentését, valamint az ellenırzési jogkörök kibıvítésén keresztül gazdaságfehérítı célokat
szolgál.
Forrás: Kormany.hu
A Földmővelésügyi Minisztérium 2016-ban is meghirdeti a Zöld Forrás pályázatot
A pályázati keretet a minisztérium – a 2016. évi költségvetési törvény alapján –várhatóan a tavalyi
évhez hasonlóan az idén is 70 millió forintban határozza meg. A civil szervezetek delegáltjai az
idei évben is részt vesznek mind a pályázati kiírás elkészítésében, mind a pályázatok bírálatában. A
teljes átláthatóság biztosításán túl így a kedvezményezett szervezeteknél az évek alatt összegyőlt
szakmai szempontok is érvényesíthetık a kiírás és értékelés során
Forrás: Kormany.hu
Fél tucat agrárintézményt szüntethetnek meg
A bürokráciacsökkentés jegyében összesen 73 intézmény szüntetnének meg, köztük számtalan agráriummal
foglalkozót is. Tizenhárom állami intézmény júliustól jogutód nélkül, illetve további 60
háttérintézet jogutóddal szőnhet meg, azaz beleolvad a fenntartó minisztériumba, amennyiben a
kormány elfogadja Lázár János tervezetét. A megszüntetésre ítélt intézmények teljes listáját ide
kattintva tekintheti meg:
Megszüntetésre ítél intézmények
Forrás: Agroinform
2015-ben 360 pályázat nyert az 1,4 milliárd forintos tanyafejlesztési alapból
A fél évtizedes Tanyafejlesztési Program 2016-ban is folytatódik, 1,2 milliárd forint jut rá. A
program többletlehetıséget jelent a tanyán élık számára termékeik piacra juttatásához,
gazdálkodásuk, infrastrukturális lehetıségeik fejlesztéséhez, emellett megvalósulhatnak közlekedési
fejlesztések is a segítségével.
Forrás: Kormany.hu

"Elérhetı PÁLYÁZATI FORRÁSOK" - melyeket ajánlunk az Ön figyelmébe is
Néhány kiemelt fejlesztési lehetıség a Széchenyi 2020 fejlesztési programból:
Támogatás
Támogatások
Támogatható tevékenységek
nagysága
mértéke
Mezıgazdasági termelık/ Mezıgazdasági termelınek nem minısülı kis- és középvállalkozások számára
• Trágyatárolók kialakítása
(kötelezıen megvalósítandó)
Választható
tevékenységcsoportok
VP5-4.1.1.6-15 Az
egyéni projekt
• A trágya kezelésére
állattenyésztési
esetén maximum Középvonatkozó projektek
ágazat fejlesztése
50 millió
magyarországi • A csapadék trágyarendszertıl
- trágyatárolók
forint,
régióban: 40% való elvezetése
Mezıgazdasági termelı
építése
kollektív
NEM közép• A trágyatároláshoz
Elsı értékelési
projekt esetén magyarországi kapcsolódó monitoring
határnap:
maximum 100
régióban: 50% rendszer, továbbá telepi
2016. február 12.
millió forint.
közlekedı utak kialakítása
• A trágyatároláshoz,
feldolgozáshoz, mozgatáshoz
szükséges erı és munkagépek
beszerzése
VP-3-4.2.1-15
A mezıgazdasági termékek
Mezıgazdasági
egyéni projekt
értéknövelése, a piacra jutást
termékek
Mezıgazdasági
esetén maximum
elısegítı technológiai
értéknövelése és
termelı/
500 millió
fejlesztést célzó beruházások
erıforrásMezıgazdasági
forint,
támogatása az élelmiszerhatékonyságának
termelınek nem
kollektív
25%-50%
feldolgozás vállalati
elısegítése a
minısülı mikro- és
projekt esetén
hatékonyságának növelése
feldolgozásban
kisvállalkozás/
maximum 1,5
érdekében.
Elsı értékelési
Konzorciumok
milliárd
• Termeléshez kapcsolódó új
határnap:
forint.
eszközök, gépek beszerzése, új
2016. április 15.
technológiai rendszerek és
Konstrukció

Pályázhat

kapacitások kialakítása
• Az anyagmozgatáshoz és/vagy
raktározáshoz és/vagy
csomagoláshoz kapcsolódó új
eszköz beszerzése
• A termeléshez, a
vállalatirányításhoz, a belsı
nyilvántartási-, és a
vállalati infokommunikációs
rendszerekhez kapcsolódó
informatikai eszközök és
szoftverek beszerzése
• A célterülethez tartozó
tevékenységet szolgáló
épületek, építmények
kivitelezése
B) A mezıgazdasági termékek
értéknövelésével összefüggı, a
környezeti erıforráshatékonyságot célzó
fejlesztések támogatása.
B.1) Anyag-, energiavíztakarékos, valamint a
környezetterhelést egyéb módon
csökkentı feldolgozási
technológiák és mőködési
módszerek bevezetése.
Energiahatékonyság javítására
vonatkozó tevékenységek,
megújuló energiával mőködı
technológiák.
B.2) Megújuló energiaforrást
hasznosító technológiák
alkalmazása.

A közeljövıben (január-február) várhatóan megjelenı pályázatok
(Forrás: Vidékfejlesztési Program és 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozat)
A felhívás
Felhívás
Konstrukció
Pályázhat
meghirdetésének
Felhívás meghirdetésének módja
keretösszege
tervezett ideje
VP2-4.1.3.1-16
Kertészet
korszerősítéseüveg- és
fóliaházak
létesítése
2016. január
22,50 Mrd Ft standard
geotermikus
energia
felhasználásának
és öntözés
kialakításának
lehetıségével
Mezıgazdasági
VP2-4.1.3.3-16
termelı/mezıgazdasági
Kertészet
termelık egy
korszerősítésecsoportja/ fiatal
ültetvénytelepítés
mezıgazdasági termelı
támogatása öntözés
kialakításának
lehetıségével,
2016. január
17,00 Mrd Ft standard
továbbá
mezıgazdasági
esıkár vagy
tavaszi fagykár
megelızésére
szolgáló
beruházások
VP2-4.1.3.2-16
2016. január
24,00 Mrd Ft standard
Kertészet

korszerősítésegyógy- és
főszernövény
termesztés
fejlesztése
VP2-6.3.1-16
Mezıgazdasági
kisüzemek
fejlesztése
VP6-7.2.1.2-16
Egyedi
szennyvízkezelés
VP6-7.4.1.1-16
Településképet
meghatározó
épületek
rekonstrukciója,
többfunkciós
közösségi tér
létrehozása,
fejlesztése,
energetikai
korszerősítése
VP2-4.1.1.1-16
Állattartó telepek
korszerősítése
VP2-4.1.1.2-16
Baromfitartó
telepek
korszerősítése
VP2-4.1.1.3-16

A versenyképes
méretet el nem érı,
mezıgazdasági
2016. január
kisüzemmel rendelkezı
mezıgazdasági
termelı.

14,00 Mrd Ft standard

2016. január

12,00 Mrd Ft standard

Vidéki térségben
mőködı települési
önkormányzat,
települési kisebbségi
önkormányzat,
önkormányzati
társulás, nonprofit
2016. január
szervezet, egyházi
jogi személy. A
fentiek konzorciumai.

2016. február
Mezıgazdasági
termelı/mezıgazdasági
termelık egy
csoportja/ fiatal
2016. február
mezıgazdasági termelı
2016. február

26,90 Mrd Ft standard

5,95 Mrd Ft

standard

19,85 Mrd Ft standard
19,85 Mrd Ft standard

Szarvasmarhatartó
telepek
korszerősítése
VP2-4.1.1.4-16
Juh- és
kecsketartó
telepek
korszerősítése
VP2-4.1.1.5-16
Sertéstartó
telepek
korszerősítése
VP3-5.1.1-16
Jégesıkár
megelızésére
szolgáló
beruházások
támogatása

2016. február

3,97 Mrd Ft

2016. február

19,85 Mrd Ft standard

Mezıgazdasági
termelı/mezıgazdasági
termelık egy
2016. február
csoportja/ Közjogi
szerv vagy azok
csoportja

Amennyiben a fenti vissza nem térítendı
kedves a csatolt projektötlet adatlapot
mail címre.
Aktuális témáinkkal vagy hírlevelünkkel
titkarsag@hbfhungaricum.hu e-mail címre

6,51 Mrd Ft

standard

támogatási lehetıségek felkeltették érdeklıdését, legyen
kitöltve visszaküldeni az szechenyi2020@hbfhungaricum.hu ekapcsolatban észrevételét, hozzászólását a
várjuk.

Elérhetıségünk
Cégnév: HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A
telefon: 36 76/503-640
fax: 36 76/503-641
E-mail:titkarsag@hbfhungaricum.hu;
Honlap: www.hbfhungaricum.hu

standard

