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Vidékfejlesztési Program 2014-2020

• Vidékfejlesztési Program benyújtása:
– 2014. szeptember

• Vidékfejlesztési Program Bizottság általi 
elfogadása:
– 2015. augusztus 10.

• Kiírásra került pályázatok:
– 2016. november 10-ig: 41 darab, 966,42 Mrd Ft 

összegben (teljes forrás közel 75 %-a 
hozzáférhetővé vált)
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2016. november 10-ig megjelent pályázatok aránya 

TELJES VP FORRÁS

1 296 Mrd Ft

Megjelent 
pályázatok: 41 db 

(59,5 %)

Megjelenésre 
vár: 

28 db (40,5 %)

966,42 Mrd Ft 
(74,6 %)

329,58 Mrd Ft 
(25,4 %)
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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 Mg-i termelők és csoportjaik, fiatal mg-i 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, mg-i 

kisüzemmel rendelkező mg-i termelő
2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia 

felhasználásának lehetőségével

22,50 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására 

öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás
19,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. február 1. 

 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés 

fejlesztése című felhívás
3,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak 

létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak 

korszerűsítését támogató felhívás

22,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. február 1.

 Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok 2016. február 9.

 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett 

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

 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés

26,90 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016. február 9.

 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,70 aktív mg-i termelők és csoportjaik 2016. február 9. 

Megjelent pályázatok (41 db) Összérték: 966,43 Mrd Ft
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Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 

időpontja

 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.

 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,7 magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók 2016. március 16.

 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95 állattartó mg-i vállalkozások  (80%-os korlát) 2016. március 25.

 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,86 szarvasmarha tartó  mg-i vállalkozások 2016. március 25.

 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,86 baromfitartó mg-i vállalkozások 2016. március 25.

 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,86 sertéstartó mg-i vállalkozások 2016. március 25.

 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97 juh,kecsketartó mg-i vállalkozások 2016. március 25.

 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,53 tejtermelő mg-i vállalkozások 2016. március 30.

 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,5 Mg-i termelők és csoportjaik, fiatal gazdálkodók 2016. május 11.

 Erdősítés támogatása 50 Jogszerű földhasználók 2016. május 20.

 Tájékoztatási szolgáltatás 7,82 Tájékoztatást szolgáltató szervezet 2016. május 24.

 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, 

korszerűsítése
19,68 Mg-i termelők és csoportjaik, fiatal gazdálkodók 2016. június 6.

 A Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes 

élőhely létrehozása, fejlesztése
1 aktív mezőgazdasági termelők 2016. június 10.

 Az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,51 aktív mezőgazdasági termelők 2016. június 10.

 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának 

támogatása
40

Mg-i termelők, mg-i termelőnek nem minősülő mikro-

és kisvállalkozások 
2016. július 12.

 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása 

– Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 

mikrovállalkozások indítása

13,85 Mezőgazdasági termelők, magánszemélyek 2016. augusztus 25.

 Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés - ÚJ 40 aktív mezőgazdasági termelők 2016. szeptember 30.

 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 18,08 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. november 8.

 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok 

megelőzését szolgáló beruházások támogatása
4,72 Mg-i termelők és csoportjaik 2016. november 8.

 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 1,12 erdőgazdálkodók,  közjogi szervezetek 2016. november 8.

Megjelent pályázatok (41 db) Összérték: 966,43 Mrd Ft



Pályázati felhívás
Forráskeret

Mrd Ft

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 

irányuló beruházások támogatása
35,94

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
12,64

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz 

kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás
13,91

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 

támogatás
37,75

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 26,09

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt 

megvalósításához szükséges beruházás támogatása
24,95

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-

és munkagépek beszerzése

18,40

A közeljövőben megjelentetni tervezett legfontosabb pályázatok

Éves Fejlesztési Keret (1476/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat)
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Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

A pályázati felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság
egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának
elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának a támogatása, ezen keresztül a helyi
gazdaság fejlesztése.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10,6
milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 3,5 milliárd Ft (helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése)

2. célterület: 7,1 milliárd Ft (közétkeztetés fejlesztése)

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket

az 1. célterület esetében maximum 50 millió Ft,

a 2. célterület esetében maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig.



Önállóan támogatható tevékenységek:

1. Célterület esetében:

a.fedett és fedetlen elárusítóhelyek kialakítása;

b.piaci szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek kialakítása;

c.szociális és hatósági helyiségek kialakítása;

d.szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése

e.szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, meglévők fejlesztése;

f.a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése;

2. Célterület esetében:

a.étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;

b.étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;

c.raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása;

d.étkezőbútorok beszerzése;

e.konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése.
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Önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt 
elszámolható költségének maximum 10 %-áig támogathatóak:

1. célterület esetében: 
• a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása; 
• vagyonvédelmet célzó beruházás kialakítása (pl. kerítés, kamerarendszer, stb.); 
• használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése; 
• parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása. 

2. célterület esetében: 
• épület külső felújítása; 
• az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület, konyhakert) 

kialakítása, átalakítása, felújítása; 
• használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése. 

Mindkét célterület esetében: 
• akadálymentesítés; 



Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1-3.1.2 pontokban meghatározott tevékenységeken 
túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi 

tevékenységekre: 

1. célterület esetében: 
elektromos parkoló-rendszer kiépítése; 

2. célterület esetében: 
új épület építése; 

Mindkét célterület esetében: 
járművek beszerzése. 
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Támogatást igénylők köre

Mindkét célterület esetében: 

a. a működési területén megvalósuló fejlesztés vonatkozásában települési 
önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy; 

b. vidéki térségben megvalósuló fejlesztés településén ingatlantulajdonnal 
vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi 

személy. 

Nem részesíthető támogatásban az, aki a TOP-1.1.3-15. kódszámú felhívás
keretén belül ugyanezen célra támogatásban részesült az adott 

megvalósítási hely tekintetében.

KONZORCIUM???
11



A támogatás mértéke, összege

12

A támogatás 
maximális összege

Maximális
támogatási 
intenzitás

Maximális
támogatási 
intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) 
Korm. rendelet 
szerinti kategóriába 
tartozó járásban lévő 

település 

nem besorolt kedvezményezett 

1. célterület 50 millió Ft 75 % 85 % 

2. célterület 20 millió Ft 75 % 85 % 

Előleg:  a megítélt támogatás 50 %-a.



HOL TALÁLHATÓAK A PÁLYÁZATOK? 
www.szechenyi2020.hu
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HOL TALÁLHATÓAK A PÁLYÁZATOK? 
www.szechenyi2020.hu
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HOL TALÁLHATÓAK A PÁLYÁZATOK? 
www.szechenyi2020.hu
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VP

HOL TALÁLHATÓAK A PÁLYÁZATOK? 
www.szechenyi2020.hu

MAHOP 



MEGALAKULT AZ MNVH ELNÖKSÉGE

• Sáringer-Kenyeres Tamás - elnök

• Beer Miklós, a Váci egyházmegye püspöke

• Ékes József, volt országgyűlési képviselő

• Fülöp Tibor József, okleveles építészmérnök

• Hegedűs Béla, esperes

• Ötvös Bálint, Szin község (BAZ megye) 
polgármestere

• Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Baranya megyei elnöke

• Tellér Gyula, szociológus



AZ MNVH TANÁCSÁNAK TAGJAI

• Dr. Drexler Dóra, okleveles tájépítészmérnök, az ÖMKi – Ökológiai 
Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője

• Eperjesi Tamás, Herman Ottó Intézet Természetmegőrzés, Tájfenntartás és 
Közösségi Fejlesztések Igazgatóság vezetője

• Gáspár Ferenc, Szabadszállási Gazdakör elnöke

• Juhász Anikó, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgatója

• Kovács Katalin, vidékszociológus, az MTA KRTK Regionális Kutatások 
Intézetének tudományos főmunkatársa

• Luzsi József, a MEGOSZ elnöke

• Dr. Ónodi Gábor, okleveles építészmérnök és egyetemi docens

• Páliné Keller Csilla, Alpokalja-Fertőtáj LEADER Egyesület munkaszervezet 
vezetője

• Podmaniczky László, a Szent István Egyetem Természetvédelmi és 
Tájgazdálkodási Intézetének docense

• Ramháb Mária, Katona József Megyei Könyvtár igazgatója

• Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere

• Tósoki Imre, Tihany polgármestere

• Vecsei Miklós, Magyar Máltai Szeretetszolgálat igazgatója

• Dr. Weisz Miklós, Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének társelnöke



A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pályázati forrása

 14 milliárd Ft

 Projektötletek adhatók majd be a honlapon, regisztráció szükséges!

 Olyan innovatív közösségi kezdeményezések támogathatók, melyek a

vidékfejlesztésről

vidéki életről

vidéki gazdálkodásról

vidéki örökségről

vidék fennmaradásáról

szólnak, és más forrásból nem támogathatók.

 www.mnvh.eu

 Havi hírlevél az aktuális információkkal a regisztráltaknak

 www.facebook.com/magyarnemzetividekihalozat



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu  

Székely Rita
+36-30-204-9824

mnvh.gymsmegye@me.gov.hu

Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.

mailto:Mnvh.gymsmegye@me.gov.hu

