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A 2007-2015 közötti Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program zárási adatai

DIT-ÚMVP tengely

Kifizetések alakulása 

rendelkezésre álló 

keret (millió Ft)

kifizetett támogatás, 

2007-2015 (millió Ft)

forrásfelhasználás 

aránya (%)

I. tengely - Mezőgazdasági és 

erdészeti ágazatok 

versenyképességének javítása

671 098 673 959 100,4%

II. tengely - Környezet és vidék 

fejlesztése
510 351 507 307 99,4%

III. tengely - Vidéki élet minősége és a 

vidéki gazdaság diverzifikálása
196 154 200 086 102,1%

IV. tengely LEADER 78 744 80 139 101,7%

Technikai segítségnyújtás 57 302 56 696 98,9%

Összesen 1 513 649 1 518 190 100,3%
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Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítása és fejlesztése

Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Falufejlesztés célterületei:

- településképet meghatározó épületek felújítása;  

- települési környezet fejlesztése;

- helyi piacok fejlesztése;
- játszótér fejlesztés.

Vidéki örökség megőrzése célterületei:

- védelem alatt álló épületek felújítása;  

- természeti-, történelmi tájkép javítása;
- helyi identitás megőrzését célzó intézkedés;

- értékvizsgálat, tanulmány elkészítése.

2007-2015. közötti időszak
vidéki települések támogatásai
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Célkitűzések Főbb változások

Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek 
megőrzése és fejlesztése (Munkaigényes 
ágazatok: kertészeti ágazatok, 
állattenyésztés, élelmiszeripar); 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt 
fejlesztése, differenciált segítése;

Versenyképesség javítása

Termelési és  jövedelembiztonság; 

Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-
hatékonyság; klímavédelem - vidéki 
településeken helyi alapanyagok, 
szolgáltatások, megújuló erőforrások és 
együttműködések.

Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez 
illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására 

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

Az előző ciklus tapasztalati miatt a Vidékfejlesztési 
Program 2014-2020



Pénzügyi keret

A Vidékfejlesztési Program teljes forrása közel 1300 milliárd

forint.

Ez nagyjából:
- 31 387 db John Deere 7210R TLS Full AutoTrac traktor árának

felel meg…
- vagy 522 km autópálya ára

x 31.387 db

~ 522 km autópálya
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44%

20%
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6%

5%

5%

3% 2% 2% 2%
4% Beruházás tárgyi eszközökbe

AKG + öko. gazd.

Alapvető szolg. és falumegújítás

Natura 2000 + THÉT

Erdőterületek fejlesztése, megújítása,
védelme

Helyi fejlesztés CLLD

Állatjólét

Technikai segítségnyújtás

Kockázatkezelés

Termelői csoportok

A VP forrás-megoszlása
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Jogosultak:

Vidéki térségek = mint az előző programban (városok 10 000 lakosig)

- jogosultságban a népsűrűség nem számít!

Alapvető célok:

- vidéki gazdaság színesítése, jövedelemszerzés, foglalkoztatás,

- a lokális infrastruktúra és szolgáltatások révén az életminőség

javítása, szegénység és szegregáció csökkentése,

- a lokális együttműködések és fejlesztési kapacitások ösztönzése

alapján a speciális fejlesztési igényeknek megfelelő mikro-fejlesztések

(LEADER).

A vidéki térségek eszközei 
2014-2020. között



Alapvető szolgáltatás fejlesztése a vidéki 

térségek számára elérhetővé váló pályázati 

felhívások

Max. támogatási 

összeg

I. 10,6 Mrd Ft

II. 8,3 Mrd Ft 

Támogatási keret

Jogosultak

• Önkormányzatok

• non-profit szervezetek

• egyházi jogi személy

Egyházakat érintő alintézkedések:

 I. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés

fejlesztése

 - kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés elemei

 II. Jármű- és eszközbeszerzés: köz-, és

vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések,

falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

jármű-, és eszközbeszerzéssel

 - kapcsoló fejlesztés támogatható

 A pályázati felhívás tervezett megjelenése:

 Közétkeztetés fejlesztésénél: 2016. március

 Jármű eszközbeszerzésnél: 2016. május

I. Pályázati felhívás: 50-20 M Ft

II. Pályázati felhívás:  12 M Ft

A támogatási intenzitás a járási 

besorolástól függően 75-95% közötti.



Szolidáris gazdálkodás 

és közösség által támogatott mezőgazdaság 

tervezett pályázati felhívása

Jogosultak:

1,3 Mrd Ft 

Támogatási keret

Maximális tám. összeg

• Max. 25.000 euró, 90%-os 

támogatási intenzitás mellett,

• Egyedi projekt-tevékenység 

mellett max. 60%-os 

intenzitás, 

 Támogatható tevékenységek:

 szervezési, szervezetfejlesztési, animációs,

szemléletformálási, promóciós tevékenységek

 tervek, tanulmányok készítése

 Max. 3 évig tartó támogatás

Pályázati felhívás tervezett megjelenése

 2016. október

• Legalább 2 tag, amelyből

• Legalább 1 tag mezőgazdasági 

mikrovállalkozás

• Legalább 1 tag bevonandó 

célcsoport szükségleteit szolgáló 

szakember/intézmény,

 Az alintézkedés célja:

 - Társadalmi szinten hasznos szolgáltatások ellátását segíti

 - mg.i tevékenységen alapuló együttműködések –

résztvevői gazdálkodók + helyi szinten fontos

szolgáltatással kiszolgált célcsoportok

 - pl. szociális, egészségügyi, szemléletformáló, oktatási

tevékenységgel ellátás

 - Fogyasztók és termelők közötti együttműködések segítése

 - min.. 2 önálló tag együttműködése (mg.i tevékenységet

végző)



- IV. Tengely LEADER program „utódja”

- Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításához kapcsolódó támogatás

- Központilag meghatározott fejlesztési forrás – helyileg kiírt

pályázatok

- Stratégiai céljainak megfelelően – HACS-ok által kialakított

műveletek és támogatási konstrukciók alapján (Irányító Hatóság

együttműködésével)

- Az intézkedés kiemelt célja a helyi közösségek támogatása a

kisléptékű vidékfejlesztés eszközeivel

LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiában 

megjelenő intézkedések (HFS megvalósítása)



Kisméretű infrastruktúra-fejlesztés a vidéki 

térségek elérhetővé váló pályázati 

felhívások

Felhívás megjelenése: 2016. 02. 09.

Max. támogatási összeg

26,9 Mrd Ft 

Támogatási keret

Jogosultak

• Önkormányzatok

• non-profit szervezetek

• egyházi jogi személy

Támogatható tevékenységek:

 I. Az állami vagy önkormányzati funkciót nem

magában foglaló közösségi funkciókat ellátó

létesítmények energetikai korszerűsítése,

illetve a megújuló energia hasznosítását

célzó fejlesztése

 II. Településképet meghatározó épületek

külső felújítása: a fejlesztéssel érintett

épület, épületek, épületrészek külső

felújítása

 III. Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató

központ létrehozása, fejlesztése

Támogatási kérelmek benyújtásának 

kezdete: 2016. 03. 28.

I-II. Célterület: max. 50 millió Ft

III. Célterület: max. 30 millió Ft

A támogatási intenzitás a járási 

besorolástól függően 75-95% közötti



12

Állami vagy önkormányzati funkciót nem
magában foglaló közösségi funkciók:

• közművelődési intézmények, színházak, egyéb, rendszeresen
használt közösségi terek,

• klubok, foglalkoztatók.

Önállóan támogatható tevékenységek:

• a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló
külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás,

• megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés.

1. célterület



Településképet meghatározó épület: 

• települési szilárd burkolatú utak mentén fekvő épület, vagy

• település központját alkotó vagy közvetlenül övező épület,
vagy

• helyi turisztikai látványossághoz vagy a település
megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető
útvonalak mentén fekvő épület.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 Településképet meghatározó épületek külső felújítása
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2. célterület



2. célterület

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló
külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

 megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

 a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,

 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására,
létrehozására, fejlesztése,

 a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje,
beépítése,

 fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése.
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Közösségi tér:

Társadalmi kezdeményezések eredményeként létrejött/létrejövő
közösségi használatú, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett,
adott helyen rendszeresen működő belső terek, ahol a
településen vagy környezetében élő polgárok, azok formális és
informális csoportjai helyet és lehetőséget kapnak az aktív
pihenésüket, fizikai és szellemi rekreációjukat, kreatív szabadidő
eltöltésüket lehetővé tevő közösségi tevékenységeik rendszeres vagy
alkalmi gyakorlására.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása,
fejlesztése:

• a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása,
korszerűsítése, bővítése;

• a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó
eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési
értékig.
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3. célterület



3. célterület

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje,
beépítése,épület szigetelése, épületek akadálymentesítése,

 fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat
felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése,

 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására,
létrehozására, zöld felület rendezése,

 játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése,
 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés

csak a fejlesztéssel érintett épület felújításával együtt
támogatható.
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Nem támogatható tevékenységek

• új épület építése;

• természetes személy tulajdonában álló ingatlan
felújítása, korszerűsítése;

• kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót
ellátó épületek belső részének felújítása;
korszerűsítése, bővítése;

• önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése;

• lakóépületek belső részének felújítása,
korszerűsítése,

• az 1. célterület esetén egyházi tulajdonú ingatlan
fejlesztése nem támogatható (KEHOP).



Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése



Előzmények –
ÚMVP - Mezőgazdasági utak fejlesztése

A támogatáshoz kapcsolódó jogcímrendeletek:

125/2009. (XI.29.) FVM rendelet

111/2011, (XI.24.) VM rendelet

Támogatható tevékenységek:

• környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával
külterületi mezőgazdasági út építése, felújítása, szélesítése

• Útszakasszal kapcsolatos árkok, padkák, rézsűk, támfalak,
hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb
létesítmények létesítése, felújítása (önmagában nem
támogatható)

• ÉNYGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök
beszerzése
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Előzmények –
Mezőgazdasági utak fejlesztése 

• Támogatási összeg: kb. 60 millió Ft
• Támogatási Intenzitás: 75%

Ügyfél:
• Helyi önkormányzat
• Mezőgazdasági termelő

Fenntartási (karbantartási) kötelezettség:
földutak esetén legalább évente,
kőszórás esetén legalább három évente,
kőágyazat kialakítása esetén legalább öt évente

- Kifizetett támogatás összesen: 9,5 Mrd Ft;
- Támogatott kérelmek száma: 154 db;
- Átlagos támogatási összeg: 61,7 millió Ft (a legkisebb 2,37 millió

Ft, a legnagyobb 197,3 millió Ft.
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Előzmények –
Tanyafejlesztési program 2011-2013 

• Támogatható tevékenységek:
• Tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartási,

rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, gépi
eszközök beszerzése

• Támogatási összeg: 10 millió Ft
• Támogatási Intenzitás: 90%

Ügyfél:
• Helyi önkormányzat
• Önkormányzati társulások, konzorciumok

- Kifizetett támogatás összesen: 865 M Ft;
- Támogatott kérelmek száma: 115 db;
- Átlagos támogatási összeg: 7,5 millió Ft
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7.2 alintézkedés: kisléptékű infrastruktúra fejlesztés

1. Célterület: 14,7 Mrd Ft

- Külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése

7.4 alintézkedés: alapvető szolgáltatások fejlesztése

2. Célterület: 3,7 Mrd Ft

- Önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához szükséges erő-

és munkagépek beszerzése



1. célterület: külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott)
utak fejlesztése

Cél: A vidéki térségek településeinek külterületein az önkormányzati
tulajdonban levő „0-ás” helyrajzi számú utak burkolatának és
alépítményeinek kialakítása

• rendelkezésre álló forrás: 14,7 Mrd Ft;
• maximális támogatás: 50 millió Ft (a projektek maximális támogatási

intenzitása a kedvezményezett járások besorolásától függően 75-
95% közötti lehet);

• Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati
társulások továbbá ezek konzorciumai.

A kiválasztásnál előnyt jelent: foglalkoztatási szempontok figyelembe
vétele a fejlesztések által érintett területeken.
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Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához szükséges erő-

és munkagépek beszerzése



Önkormányzati tulajdonú utak 
kezeléséhez, állapotának javításához erő-

és munkagépek beszerzése

2. célterület: önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot
javításához és fenntartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése

Cél: A vidéki térségek településeinek bel- és külterületein az önkormányzati
tulajdonban levő földutak állapotának javításához munkagépek beszerzése.

• rendelkezésre álló forrás: 3,7 Mrd Ft;
• maximális támogatás: 20 millió Ft (a projektek maximális támogatási 

intenzitása a kedvezményezett járások besorolásától függően 75-95% 
közötti lehet);

• Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati 
társulások

A kiválasztásnál előnyt jelent: az önkormányzatok részéről
együttműködésben megvalósított eszközbeszerzés.
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Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat 
fejlesztése c. pályázati felhívás
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III. célterület: Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált
utak kialakítása

Kedvezményezett:

• mezőgazdasági termelő

Támogatható tevékenységek:

• meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,

• egy -vagy kétoldalú útárkok kialakítása,

• szükséges átemelők, 

• forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

Drénezési eljárás és burkolt felületű vízgyűjtő árok kialakítása nem 
támogatható.

Forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez önállóan támogatás nem 
nyújtható.
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Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 

időpontja

 Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés 158,62 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7.

 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása

51,48 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7.

 LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása 0,96 előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok 2015. november 10.

 Trágyatároló építése és korszerűsítése 5,66
mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők 
egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő

2015. november 20.

 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

151,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2015. december 28.

 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának in situ megőrzése

14,00 állattartók 2015. december 29.

 Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai 
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme

3,78
aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző 
tevékenységet végző szervezet

2015. december 29.

 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
helyreállítása

6,78 erdőgazdálkodók 2016. január 28.

 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között, 
mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező 
mezőgazdasági termelő.

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével

22,50
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 

termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, 
fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására 
öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás

19,00
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február 1. 

 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés 
fejlesztése című felhívás

3,00
mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, 
mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak 
létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak 
korszerűsítését támogató felhívás

22,00
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, 
fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

Megjelent pályázatok (19 db)

Összérték: 610,45 Mrd Ft
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Megjelent pályázatok (19 db)

Összérték: 610,45 Mrd Ft

Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 

időpontja

 Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

26,90
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 

személy
2016. február 9.

 Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok 2016. február 9.

 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal 

érintett területeken
23,62 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február 9.

 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,70
aktív mezőgazdasági termelők, vagy 

mezőgazdasági termelők egy csoportja
2016. február  9. 

 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
25,85 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február  9.

 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések
25,50

magánjogi erdőgazdálkodók, vagy 

csoportjaik
2016. február  9.
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Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés

26,90
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 
személy

2016 február 9.

Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok 2016 február 9.

LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67
non-profit szervezetek, önkormányzatok, 
egyházak, vállalkozások

2016. január

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

10,60
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 
személy

2016. március

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,20 földhasználó, önkormányzat 2016. március

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,70
magánjogi, vagy önkormányzati 
erdőgazdálkodók, vagy társulásaik

2016. április

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése 

18,40 önkormányzatok 2016. április

Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló 
fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, 
és eszközbeszerzéssel

8,30
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 
személy

2016. május

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 
mezőgazdaság

1,30
mg-itermelő és non-profit ,  
önkormányzatok, egyházak

2016. augusztus

Önkormányzatok pályázatai
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Egyéb pályázatok (élip., vízgazd., mg.)

Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának 
támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

13,85
mikrovállalkozás, helyben lakó, 18. életévét betöltött,  
természetes személy

2016. Március

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50 aktív mezőgazdasági termelő 2016. Április

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38 aktív mezőgazdasági termelő 2016. Április

Tájékoztatási szolgáltatás 7,79 a tájékoztatást szolgáltató szervezet 2016. Március

Szaktanácsadók továbbképzése 0,18 a továbbképzést szolgáltató szervezet 2016. február 

LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92 LEADER Egyesületek 2016. Április

Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, 
kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

19,66
sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások
(mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. Március

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18 A képzést szolgáltató szervezet 2016. március 

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, 
fiatal mezőgazdasági termelő

2016. Április

Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08 Termelői csoportok és TÉSZ-ek 2016. április 

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
Mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, REL együttműködés 
termelője, gazdálkodói vagy szakmai szervezet

2016. május 

Agrár-Innovációs Operatív csoportok létrehozása és az 
innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás 
támogatása

10,29 mg-i termelő 2016. május

Élelmiszer-feldolgozási Innovációs Operatív csoportok 
létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához 
szükséges beruházás

16,42 
Mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelőnek nem 
minősülő mikro- és kisvállalkozás

2016. május
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Egyéb pályázatok (élip., vízgazd., mg.)

Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív csoportok 
létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához 
szükséges beruházás 

6,63
Közjogi és magánjogi erdőgazdálkodók, magánjogi földhasználók, 
települési önkormányzatok

2016.. május

Nem mezőgazdasági tevékenységek  beindítására és 
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

35,93
vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak nem minősülő 
mezőgazdasági termelő

2016. május

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése

10,20 természetes személy 2016. május 

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti 
minőségrendszerhez történő csatlakozásának 
támogatása

7,96 mezőgazdasági termelő, vagy csoportjaik 2016. június 

Kis gazdasági szereplők között létrehozott 
együttműködések, beleértve a turisztikai 
együttműködéseket

2,96 Mikro- és kisvállalkozások 2016. július 

Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok 
és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 
promóciójáért

3,84 Mezőgazdasági termelő és piacszerv. (non-profit) 2016. augusztus

Bemutató üzemi programok 1,04 mezőgazdasági vállalkozások 2016. augusztus

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott 
induló támogatás

37,73
18-40 közötti természetes személy, aki mg-i egyéni vállalkozóként 
első ízben indít saját nevében és vezetése alatt mg-i vállalkozást

2016. szeptember 

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői 
csoportosulások tájékoztatási és promóciós 
tevékenysége

2,40 Mezőgazdasági termelők csoportja 2016. szeptember

LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési 
tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

1,92 LEADER Egyesületek 2016. november 

Összesen: 276,85 Mrd Ft



A pályázati felhívások 
megtalálhatóak:

https://www.palyazat.gov.hu/

https://www.palyazat.gov.hu/


Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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