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Legfontosabb célkitűzések

•

Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése

•

Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált
segítése;
Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság;
Környezetkímélő
gazdálkodás
=
erőforrásokkal
való
felelős
gazdálkodási szemlélet;
Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;
Területi kiegyenlítés;
Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok,
szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések);

•
•
•
•
•

(kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar);

+ 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc (REL)
Fiatal Gazda (FIG)
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Együttműködést ösztönző támogatások

Közös beruházási ösztönzők=kedvezmények (összeg, %):
• Termelők együttes beruházásai (M4, M5)
• Termelők csoportjai (M9)
• Kis szereplők együttműködései – ÚJAK (M16)
-Kis gazdaságok együttműködései (M16.3)
-REL piacra jutási együttműködés (M16.4)
-Tájgazdálkodási együttműködések (M16.5)
-Szolidáris mezőgazdaság (M16.9)
• LEADER helyi fejlesztésre irányuló támogatás (M19)
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Együttműködést ösztönző támogatások
(M4,M5)
Közös agrár-beruházások kedvezményei :
• (M 4.1) legalább 5 együttműködő gazdálkodó:
-Állattartás
-Kertészet
-Terménytárolás – szárítás
-Víz-gazdálkodás, öntözés

•

Minden esetben magasabb:
-a közös beruházás által elérhető támogatási összeg
-a közös beruházás által elérhető támogatási arány (+10%)

•

KÖZÖS beruházás = közös cél, közös üzleti terv, közös használat
=hasznosítás
DE nem = egy pályázatban benyújtott privát beruházások
összessége!!!!

•
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Termelői csoportok támogatása (M9)
ÚJ jogszabály alapján elismert TCS-k: cél a közös
lényegileg új tevékenységeknek az előmozdítása

és

Feltételek:
- 2014. jan. 1. utáni elismerés,
- a TCS szervezet KKV-nak minősül (a kötelező szövetkezeti
forma marad),
- a földművelésügyi miniszter által elismert tcs vagy termelői
szervezet,
A mezőgazdaság valamennyi
(erdőgazdálkodásban is!).

ágazatában

működhetnek,
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Termelői csoportok

Forgalom (értékesítés)
támogatás.

alapján

számított

átalányösszegű

Támogatás mértéke (teljes vagy maradék időben):
• 1. és 2. évben
10%
• 3. évben
9%
• 4. évben
8%
• 5. évben
7%
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Kis gazdasági szereplők együttműködései
(M16.3)
Támogatható többek között a helyi gazdaság bármely NEM mezőgazdasági termelési
szektorában létrejövő együttműködés, amely tartalmazhat közös termékfejlesztést, közös
feldolgozói kapacitások megtervezését és kialakítását, összehangolt turisztikai szolgáltatás
fejlesztését.
KONZORCIUM (új forma a VP-ben)
Csak vidéki térségekben
-Legalább 5 partner
-Csak mikro-vállalkozások
-Lehetnek különböző tevékenységű, jogállású szereplők is
-Kell közös üzleti terv és együttműködés (max. 3 éves)

Komplex támogatás:
-együttműködési költségek
-beruházási költség
Pl. Turisztikai szolgáltató + termelők + élip. előállító + egyház
Közös értékesítő FARM-bolt ITT!!!!
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Közösség által támogatott mezőgazdaság
(M16.9)

•
•
•
•

KONZORCIUM (új forma a VP-ben),
Csak vidéki térségekben,
Cél: hátrányos munkaerő-piaci vagy egyéb hátránnyal küzdő
csoport ”befogadása” szemléletformálás, oktatás, stb. céllal,
társadalmi befogadás,

Legalább 2 partner (egyik a befogadó mg-i termelő, másik a
kedvezményezett csoport)
Kell közös „üzleti” terv és együttműködés (max. 3 éves)
Komplex:
- Együttműködési
- Beruházási költség = kisebb, vegyes beruházások
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LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák
megvalósítása (M19.2)
Legfontosabb célok:
- a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének
fenntartása,
- a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, ill. azok
elérésének előmozdítása,
- lakóhely, turisztikai vonzóképesség erősítése,
- helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának
és együttműködési készségeinek erősítése,

Szakmai/tartalmi értékelés a HACS-ok feladata!
MVH feladatok: jogosultsági, formai ellenőrzés, kifizetések,
megvalósulás-ellenőrzés
+ LEADER-együttműködések (M19.3)
Pl. mind térségek közötti, mind
megvalósításának támogatása

nemzetközi

együttműködések
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Rövid Ellátási Lánc (M16.4.)
Az alintézkedés alapgondolata:
az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális

együttműködése,
a rövid ellátási láncok és a helyi piacok létrehozása és
fejlesztése, valamint az ezekkel kapcsolatos helyi vonatkozású
promóciós tevékenységek előmozdítása,
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Kiket és hogyan?

A REL együttműködési csoport összetétele:
legalább 5, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági
termelő és egy piacszervező (azaz megfelelő kapacitással
rendelkező non-profit szervező) által konzorciumi formában
létrehozott együttműködés,
konzorcium: szerződéses együttműködés egy meghatározott cél érdekében, s az
együttműködő felek érdekeltek a cél megvalósulásában, /polgárjogi együttműködés/

a piacszervező feladata: a projekt és az együttműködés
menedzselése, ezért nem állhat üzleti kapcsolatban a
termelőkkel! Kapcsolt vállalkozások vagy a tag és a piacszervező közötti bármilyen
szervezeti, üzleti vagy személyi összefonódás esetén az összes tag kizárásra kerül.
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Kedvezményezettek: mezőgazdasági termelők és csoportjaik és
a non-profit vállalkozás (piacszervező)

Támogatás típusa: vissza nem térítendő tőkejuttatás / előleg
igénybevétele a beruházási költségek esetében lehetséges.
Támogatható költségek:
- szervezési tevékenységek költségei (mely irányulhat pl.
képzések
szervezésére,
tagok
közötti
hálózatépítés
kialakítására vagy akár új tagok beszervezésére),
- együttműködéshez kapcsolódó működési költségek,
- promóciós tevékenységek költségei,
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REL projekt

Tartalmazza:

az

együttműködés

közvetlen

költségeit,

továbbá

az

együttműködés által létrehozott projektterv (itt: REL Fejlesztési Terv)

végrehajtását, azaz az együttműködéshez kapcsolódó, kifejezetten a
piacra jutást célzó közös és egyéni, kis léptékű beruházás jellegű
fejlesztéseket,
Pl. piaci kínálás eszközei, stand, mobil hűtőpult, promóciós eszközök,…
Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása,
pl. közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás,
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Megvalósítás

Újonnan létrejött csoport, ill. létező csoport esetén új (még meg
nem kezdett) projekt kidolgozása.
2 fordulós pályázat
1) forduló: minimálisan
projektterv vázlat

max. 3 év projekt idő
előírt

együttműködés

megalakítása

2) forduló: részletes projektterv, további tagok toborzása, 3
éves üzleti terv benyújtása (közös piacra jutást célzó
tevékenységek)
Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése + piacra
jutást célzó beruházások támogatása
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

