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A Vidékfejlesztési Program végrehajtása I. 

2017. szeptember 5. 

Megjelent pályázatok 

Állapot db 
Meghirdetett keretösszeg  

(Mrd Ft)  
(2017. I. né ÉFK módosítás szerint) 

Keret aránya a VP-hez képest  
(1295,3 Mrd Ft) 

Megjelent pályázat 68 1 314,58  101,5 % 

2007-2013-as programból lekötött 3 9,40 0,7 % 

Összesen: 1323,98 102,2% 

Ebből 

Lezárt pályázat 35 969,40 74,8% 

Nyitott pályázat 33 345,18 26,6% 

Kötelezettségvállalás  
(determináció nélkül) 25 612,36 47,3% 

Kötelezettségvállalás determinációval 43 745,55 57,6% 

Kifizetés determinációval 36 151,43 11,7% 



A Vidékfejlesztési Program végrehajtása II. 

2017. szeptember 5. 

Pályázatok típus szerint 

Állapot    db 
Meghirdetett keretösszeg 

(Mrd Ft) 
Keret aránya a VP-hez képest 

(1295,3 Mrd Ft) 

Beruházási jellegű pályázat 36 664,46 51,3% 

megjelent 34 664,46 51,3% 

lezárt 18 465,94 36,0% 

Normatív jellegű pályázat 23 547,81 44,4% 

ebből 5 éves kifizetésű 5 317,36 24,5% 

ebből 5 évnél több kifizetésű 2 56,93 4,4% 

Egyéb jellegű 13 75,31 5,8% 



. 

Kötelezettségvállalt 

felhívások 

Beérkezett 

kérelem  

(db) 

Jogosult 

kérelmek 

(db) 

Támogatott 

kérelem  

(db) 

Támogatott összeg 

 (Ft) 

Támogatás 

aránya jogosult 

kérelmek esetén  

(%) 

AKG 1 18 188 18 064 9 721 204 812 915 896     54% 

Ökológiai gazdálkodás 2 242 2 191 2 191 62 249 619 971     100% 

LEADER - HFS 104 103 103 960 000 000     100% 

Trágyatárolók építése 707 628 283 6 153 690 798     45% 

Kisüzemek fejlesztése 1 342 653 234 1 087 503 300     36%* 

Növényi génmegőrzés 32 14 14 202 185 763     100% 

Őshonos állatfajok 

génmegőrzése 
1 200 1 055 1 049 9 648 107 749     99% 

Társadalmi 

segítségnyújtás projekt 
3 3 3 23 700 000 000     100% 

LEADER – működési és 

animációs költség 
104 103 103 7 895 310 155     100% 

Mezőgazdasági biztosítók 

díjához nyújtott tám. 
16 295 11 015 11 015 3 828 123 795     100% 

Tájékoztatási szolgáltatás 1 1 1 7 820 000 000     100% 

Döntések, kötelezettségvállalások I.   

*Kisüzemek fejlesztése: kérelmek benyújtása még lehetséges. Ezek elbírálása folyamatos. 



Döntések, kötelezettségvállalások II. 

Kötelezettségvállalt felhívások 

Beérkezett 

kérelem  

(db) 

Jogosult 

kérelmek 

(db) 

 

Támogatott 

kérelem  

(db) 

 

Támogatott 

összeg 

 (Ft) 

 

Támogatás aránya 

jogosult kérelmek 

esetén (%) 

Kompenzációs kifiz. 
erdőgazdálkodási Natura 2000 

3 195 3 049 3 049 4 948 159 659     100% 

Kompenzációs kifiz. Natura 2000 
gyepterületeken 

8 747 8 472 7 848 5 442 634 921     93% 

Kompenzációs kifiz. természeti 
hátránnyal érintett területeken 

5 894 5 733 5 482 3 088 326 637     96% 

Településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója 

2 204 1 029 808 25 312 863 250     79% 

AKG II. 4 472 4 373 3 867 67 594 982 919     88% 

Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése (ÉLIP) 

1 415 922 542 90 925 572 795     59% 

A tejágazat szerkezetátalakítását 
kísérő állatjóléti támogatás 

699 551 506 55 195 455 105     92%* 

Egyedi szennyvízkezelés 98 44 27 3 227 545 546     61%** 

*Tejágazat szerkezetátalak.: 2017-ben benyújtott kérelmek (104 db) elbírálása folyamatban. 

**Egyedi szennyvízkezelés: kérelmek benyújtása még lehetséges. Ezek elbírálása folyamatos. 



Kötelezettségvállalt felhívások 

Beérkezett 

kérelem  

(db) 

Jogosult 

kérelmek 

(db) 

 

Támogatott 

kérelem  

(db) 

 

Támogatott 

összeg 

 (Ft) 

 

Támogatás aránya 

jogosult kérelmek 

esetén (%) 

Erdei termelési potenciál 
mobilizálását szolgáló 

tevékenységek 
1 176 982 962 609 692 531     98% 

Ültetvénytelepítés támogatására 
öntözés kialakításának 

lehetőségével 
644 344 154 4 235 760 905     45%* 

Gombaházak-hűtőházak 
létrehozására, meglévő 
gombaházak-hűtőházak 

korszerűsítése 

312 207 98 7 762 280 983     47%** 

Üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának 

növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével 

294 218 114 15 658 734 507     52%** 

Összesen 69368 59754 48174 612 359 467 186     81% 

Döntések, kötelezettségvállalások III. 

*Ültetvénytelepítés támogatása: kérelmek benyújtása még lehetséges. Ezek elbírálása folyamatos. 

**Gomba- és hűtőházak, valamint Üveg- és fóliaházak építése, korszerűsítése: kérelmek 

benyújtása lezárult. A további szakaszokba beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos. 



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

27 Mrd Ft 
Megjelenés: 2016. február 9. 
Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. május 2. – 2016. május 26.  

• Összesen 2200 db beérkezett kérelem, több mint 76 Mrd Ft forrásigény 

• 13,6 Mrd Ft - önkormányzatok  
(önkormányzati fenntartású épületek energetikai korszerűsítésére és külső rekonstrukcióra, valamint többfunkciós 
közösségi terek, szolgáltató központok létrehozására) 

• 9,9 Mrd Ft - egyházi jogi szervezetek  
(templomok, plébániák és egyéb hitéleti és egyház által ellátott szeretetszolgálati tevékenységhez kapcsolódó 
épületek külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére) 

• 1,8 Mrd Ft - civil szervezetek  
(egyéb településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára és energetikai korszerűsítésére, illetve 
többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok létrehozására) 

• Eddig 808 db nyertes pályázat  
• 25 Mrd Ft megítélt támogatás 
 
Minőségbiztosítás alatt: még 109 db kérelem. 
Keretösszegük mintegy 3 Mrd Ft 



Keretösszeg: 

1,3 Mrd Ft 

Szolidáris gazdálkodás, közösség által támogatott mezőgazdaság 

Két 
célterület 

Igényelt támogatási 

összeg: 51 Millió Ft. 

Beadott kérelmek 

száma: 2 

Szolidáris gazdálkodás Közösség által támogatott mezőgazdaság 

A felhívás alapja, célja: 

 

A mezőgazdasági termelői tevékenységek diverzifikálásának támogatása gyakorlati mezőgazdasági tudás 

átadásának, az önellátási képesség fokozásának, a hátrányos helyzetű célcsoportok, a fogyatékossággal élő 

és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási esélyeinek, a társadalomba való beilleszkedés 

biztosításának elősegítésével. 

 

Az együttműködés alapja mezőgazdasági tevékenység, ezért legalább egy mezőgazdasági termelő minden 

esetben a csoport részét képezi. 

Megjelenés: 2017. március 30. 
Támogatási kérelmek benyújtása: 
2017. július 17. – 2019. július 17. 



Keretösszeg:  

3,84 Mrd Ft 
Igényelt támogatási 

összeg: 1,65 Mrd Ft. 

Kérelmek száma: 20 

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

Célja:  

• A termelők közös és közvetlen piacra juttatása 

a rövid élelmiszercsatornákon keresztül 

speciális együttműködési formák, a közös 

értékesítési módok és az eredményes 

együttműködés folytatásához szükséges 

szakértői kapacitás biztosítása által. 

Kedvezményezettek: 

Mezőgazdasági termelők csoportjai és a 

non-profit vállalkozás (piacszervező) 

együttműködése. 

Forma: konzorcium vagy gazdasági 

társaság 

Támogatás intenzitása és mértéke: 

Csoport létrehozása és működtetése: 90% 

Beruházási elemek: 50% (60%) 

 max. 300 000 EUR/projekt 

Megjelenés: 2017. március 30. 
Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. június 19. – 2019. június 19. 



Támogatási összeg:  
1. célterület esetében maximum 50 millió Ft;  
2. célterület esetében maximum 20 millió Ft 290/2014 
(XI. 26.) Korm. Rendeletnek megfelelően 75-95%-os 
támogatási intenzitással 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése  

A felhívás célja:  
A vidéki térségekben élők életminőségének javítása, 
helyi termelők piacra jutásának elősegítése, helyi 
alapanyagok felhasználásának támogatása, helyi 
gazdaság fejlesztése. 

Jogosultak: 
• önkormányzatok  
• non-profit szervezetek  
• egyházi jogi személyek  

Piacok fejlesztése – 3,54 Mrd Ft 

Közétkeztetés fejlesztése – 9,1 Mrd Ft 

Támogatási kérelmek benyújtásának kezdete: 2017. május 22.  
Következő szakasz zárása: 2017. október 2.  
 

Helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, illetve fejlesztése: 

a. fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása; 
b. üzlethelyiségek felújítása, kialakítása; 
c. piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása. 

Közkonyha fejlesztése:  

a. tálaló-, melegítő-, főzőkonyha felújítása, illetve a közkonyha fejlesztése érdekében új konyhahelyiség kialakítása; 
b. raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása; 
c. étkező helyiség férőhelyének bővítése  
d. konyhai gépek, eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak, hűtő- és csomagolástechnika beszerzése.  

Új piac 
létrehozása is 
támogatható! 

Keretösszeg: 
12,64 Mrd Ft 

Beérkezett  
támogatási igény 1 és 2. ct: 

10,6 és 8,3 Mrd Ft 



Magyarországi Falumegújítási Díj 2017. 

Mottó: Átfogóan gondolkodni 
 

 ”A döntéseknek és beavatkozásoknak messze ható következményei 
vannak. A falu- és vidékfejlesztés olyan kihívásokkal szembesül, 

melyek sem szűkös térbeli határok között, sem pedig szűklátókörű 
megoldásokkal nem válaszolhatóak meg.” 

Idén 7. alkalommal kerül kiírásra 

Kimagasló és jövőbemutató tevékenységek, jó példák 
bemutatása 

 

Benyújtási határidő: 2017.október 15. 
11 
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NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM  

 

Célja:  
Népi építészeti emlékek helyreállítása, a vidéki épített örökség megóvása, 

megőrzése és fenntartása. 

300 millió forint keretösszeg 
Egy pályázatra 2-20 mFt támogatás igényelhető 

A támogatás intenzitása 50%.  
 

A támogatás közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, vagy helyi védelem 
alatt álló népi építészeti emlékekre vehető igénybe, épületenként csak egy 

kérelem nyújtható be.  

 
A kérelem beadási határideje 2017. október 9. 

A program felelőse: Lechner Tudásközpont 

www.lechnerkozpont.hu 



Az MNVH szervezete, jogszabályi változások 

az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1305/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikk szerinti célokat szolgálja, amelynek 
értelmében „Minden tagállam nemzeti vidékfejlesztési hálózatot hoz létre, amely 
összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket. ” 

 

11/2016. (IV.27.) MvM rendelet: a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési 
Program MNVH vonatkozó része alapján új rendelet vált szükségessé, amely szabályozza 
az MNVH célját, feladatait, szervezetét. 

 2016. szeptember 8-án újjáalakult az MNVH Elnöksége (13 fő)  

 újjáalakul az MNVH Tanácsa (20 fő) 

 megújult a Hálózat arculata: új logó, új honlap került bevezetésre 

 az MNVH területi felelősök megyei szinten látják el a Hálózat képviseletét 

 elfogadásra került a Cselekvési Terv, ami elérhető a www.mnvh.eu honlapon 

 

 
Az MNVH feladata továbbra is a vidékfejlesztésben érdekelt  összes szereplő együttműködési 

hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, 
gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési 

hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása 

http://www.mnvh.eu/
http://www.mnvh.eu/
http://www.mnvh.eu/
http://www.mnvh.eu/
http://www.mnvh.eu/
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MNVH regisztráció 

az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele regisztráció alapján lehetséges. Bármely 
személy vagy szervezet – ide értve az együttműködéseket, vidéki fejlesztéspolitikai 
szerveződéseket is – jogosult regisztrálni. 
 
regisztráció kezdeményezése a www.mnvh.eu honlapon keresztül, a már regisztrált 
személyek és szervezetek a regisztráltak listájában találhatók meg 

több, mint 13.000 regisztrált személy 
és szervezet a partnerek között  
 
előzetes nyilvántartásba vétel 
megszűnt, projektötlet 
benyújtásának feltételei változnak 
(a regisztráció az előfeltétele a 
projektötlet benyújtásának)  



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

www.palyazat.gov.hu   

www.kormany.hu   

Székely Rita 
 

szekely.rita@szpi.hu 
30/2233-486 

 

mailto:szekely.rita@szpi.hu
mailto:szekely.rita@szpi.hu
mailto:szekely.rita@szpi.hu

