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Előadás témái: 
• A 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program újdonságai, sajátosságai, 

avagy mire számíthatunk 2020-ig (vagy 2017-ig...) 

• Szarvasmarha telepek korszerűsítése pályázat 

• Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázat, és fiatal gazdák 
témakör (induló támogatás, tematikus alprogram, egyéb 
jogosultságok) 

• Mitől lesz nyertes egy pályázat? 

• Miben tudunk mi segíteni 

 

 

 

 



 
Újdonságok az 2014-2020-as Vidékfejlesztési Programban 

• teljes VP forrás 1.300 milliárd Ft... Kb 31.400 John Deere 7210R 

• nyertes pályázat esetén igényelhető előleg 50%-ra nőtt 

• saját teljesítés engedélyezése, természetbeli hozzájárulás 

• használt eszközöket is el lehet számolni 

• MVH-s gépkatalógus megszűnt, helyette 3 db árajánlat kell 

• rugalmasabb, kiszámíthatóbb, ügyfélbarátabb pályázati rendszer 

• hatalmas lehetőségek a fiatal gazdáknak 

• állattenyésztés, és kertészet a fókuszban 

• a mikró-, és kisgazdaságok kiemelt támogatása (a pénzek 80%-a!) 

• 2017 nyárig kiírásra kerül minden pályázat 

 



 

 



Szarvasmarha telepek korszerűsítése pályázat 

• Pályázható keret: 19,85 Mrd Ft  

 

•Támogatási intenzitás: 40-60%-ig 

 

• Igényelhető támogatási összeg: max. 500 millió Ft (közös 
beruh.: 1 milliárd Ft)  

 



Pályázók köre 
 

Mezőgazdasági termelő  
 őstermelők 
 egyéni vállalkozók 
 cégek 
 

Mezőgazdasági termelők csoportja 
 TÉSZ, TCS 
konzorciumok (kollektív beruházás esetén) 
 

Fiatal gazdák 
 

 

Aki rendelkezik 6.000 euró STÉ  üzemmérettel az utolsó lezárt teljes  üzleti évben 
(TERA, ENAR), és a NÉBIH által nyilvántartásba vett telepet üzemeltet. 



Elszámolható költségek 
 építéssel járó állattartási technológia fejlesztése 

 a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó gépek-, eszközök beszerzése 

 energiahatékonyság javítását célzó fejlesztések 

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

 istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése  

 projekt előkészítése, mérnöki feladatok, infrastruktúra fejlesztés, 
anyagmozgatás és vagyon védelem eszközei,  

 ingatlan vásárlás (2%) 

 



Támogatások típusai, mértéke 
•vissza nem térítendő támogatás 

•kamattámogatás 

•kedvezményes hitel konstrukciók, intézményi kezesség vállalás 
 

 

Támogatási 
intenzitások 

Egyéni beruházás esetén Kollektív beruházás vagy fiatal gazda 
pályázó esetében 

Alaptámogatás a KMR 
régióban 

40% 50% 

Alaptámogatás a 
konvergencia régióban 

50% 60% 

Pályázatok beadásának kezdete: április közepe...? 



Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

A versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de fejlődőképes mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztését támogatja. 
 

Kit támogat? 

 főállású őstermelőt 

 egyéni vállalkozót, amennyiben mezőgazdasági termelő és mikrovállalkozás 

 szociális szövetkezet 

Akinek a mezőgazdasági termelési potenciálja: 3000€  és 6000€ STÉ között van; vagy ezzel 
megegyező tényleges árbevételt ér el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági 
termelésből és Annex 1 termék feldolgozásából az előző naptári évben, vagy a megelőző 3 év 
átlagában. 

Feltétel továbbá a pályázáshoz: 

 a fejlesztés megvalósításának és a tevékenység végzésének helyszíne vidéki térség; 

 megfelelő minőségű üzleti terv benyújtása 

 

 



Támogatás mértéke 

Igényelhető támogatás: 15 000 €/5 év. 

 

A támogatás két részletben (75% - 25%) igényelhető. A második 
részlet igénylése az első részlet igénylését követő 36 hónap után 
lehetséges, az üzleti tervnek megfelelő teljesítés alapján. 

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő átalánytámogatás.  

 

Pályázati keretösszeg: 14 milliárd Ft (3017 nyertes pályázat) 



Kötelezően teljesítendő vállalások a pályázatban 

 A  támogatási döntéstől számított max. 9 hónapon belül meg kell kezdeni az 
üzleti terv végrehajtását; 

 legkésőbb a 4. naptári év végére teljesíteni kell az üzleti tervben vállalt 
kötelezettségeket; 

 az üzleti tervben vállalt legfeljebb négyéves időszak elteltével a mezőgazdasági 
termelő tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meg kell, hogy 
haladja a 6000 €-t, vagy az üzemméret a 6.000 STÉ-t 

 kötelező képzésen való részvétel (díjmentes) 

 

A pályázatok beadási határideje: 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig  

Zárási időpontok: 04.22., 09.23., 03.13., 03.19. 

 

 



Fiatal gazdák támogatási lehetőségei (77 milliárd Ft) 

Induló támogatás  vagy Fiatal gazda minősítés 
 



Fiatal gazda eredmények az előző ciklusban 

• Közel 9.000 nyertes fiatal gazda 

• Gazdaság átadások 

• Plusz támogatási százalék egyéb pályázatoknál is 

• Keretösszeg: (8,5 >>> 39>>> 75)>>> 103 milliárd!!! 

 



A fiatal gazdálkodók induló támogatása abban az esetben 
vehető igénybe, ha a pályázó… 
 
 a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de 41. életévét még nem 

töltötte be; 
 mezőgazdasági szakképesítések és végzettségek legalább egyikével 

rendelkezik 
 6.000 és 25.000 közötti STÉ méretű gazdaság, mint termelési potenciál 
 megfelelő részletességgel kidolgozott üzleti-, és pénzügyi tervvel támasztja alá 

a fejlesztési terveit 
 6 hónapnál nem régebben indított egyéni vállalkozás, vagy valamilyen céges 

formában indított vállalkozás, ahol a pályázó az ügyvezető és tulajdonos 
egyszemélyben 

  

A korábbi évekkel ellentétben akkor is igénybe vehető a támogatás, ha a pályázó korábban 
már vett igénybe közvetlen (pl. terület alapú) támogatást! 



Pályázat sajátosságai 
 átalánytámogatás, azaz szinte szabadfelhasználású 

 könnyített vállalások az első évekre 

 előfinanszírozott a támogatás, az összes többi pályázattal 
ellentétesen 

 100%-os támogatás, így nem szükséges önerő 

 Nagyon sok a hozott pont, ezért fontos az ELŐMINŐSÍTÉS 

 

 

 



Cím 
• Szöveg 
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• Szöveg 

 



Köszönöm a figyelmet! 

Magyar Tibor 
Tel.: +36 20 231 2150 

E-mail: magyar.tibor@palyaz.hu 

 


