INFORMÁCIÓK
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGTAMRÓL
Megjelent a VP2-6.1.1-16 Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás!
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 37,75 Mrd Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására a
lehetőség.

2017. március 1. napjától

2019. február 28. napjáig van

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2017. március 31.
- 2017. május 2.
- 2017. június 1. , stb.

A támogatás mértéke:

40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre
nyújtva:
a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,
b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek
teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a
működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.

Támogatást igénylők köre
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
1. Természetes személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági
tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben
folytatja.
b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves.
c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal
kizárólagosan rendelkezik.
2. Jogi személy, amennyiben együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál
nem régebben folytat.
b) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági
tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet
főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.
c) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője (ezáltal az irányítás, hasznok és pénzügyi kockázatok
tekintetében tényleges és hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy) legalább 18, legfeljebb 4010
éves.
d) A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert mezőgazdasági jellegű
szakismerettel rendelkezik.
e) A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy
és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési
potenciállal rendelkezik

Vállalt kötelezettségek:
A kedvezményezett köteles:
1.A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv
végrehajtását.
2. Legkésőbb az egyéni vállalkozói regisztrációját vagy jogi személy bejegyzését illetve a mezőgazdasági
tevékenységének, mint főtevékenységnek megkezdését követő évben benyújtani a mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó első adóbevallását.
3. A mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított legkésőbb 18 hónapon belül megfelelni az
1307/2013/EU rendelet 9. cikk szerinti aktív mezőgazdasági termelő előírásoknak. Az aktív mezőgazdasági
termelői státusz megállapítására irányuló eljárás szabályait a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó
közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III.13.) FM rendelet rögzíti.
4. A működtetési időszak 3. évének január 1. napjától a természetes személy kedvezményezett főállású egyéni
vállalkozóvá válni, a jogi személy kedvezményezett esetében a jogi személy kizárólagos tulajdonosának és
egyben ügyvezetőjének főállású társas vállalkozóvá válni.
5. Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési időszak 4. lezárt évében a
mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált
bérminimum mértékét.
6. Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31. napjáig teljesíteni az üzleti tervben vállalt
kötelezettségeket.
7. Legkésőbb a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáig kötelező
képzésen részt venni (a kedvezményezett számára térítésmentes).
8. A támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül kifizetési kérelmet benyújtani a támogatási összeg
75%-ára.
9. A támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000
STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig.
A jogi személy támogatási kérelmet benyújtó esetében a kizárólagos tulajdonos és egyben ügyvezető fiatal
mezőgazdasági termelő személye a működtetési időszak végéig nem módosítható.
A kedvezményezett által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének
időtartama alatt a mezőgazdasági üzem egészének vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása
valamint használatának, hasznosításának átengedése nem lehetséges.

Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-611-16-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmranyjtott-indul-tmogats-1

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló
beruházások támogatása című, a VP6-6.4.1–16 azonosító jelű felhívás!
Támogatás összege: maximum 160
támogatás

000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem térítendő

Támogatás mértéke:
Projekt megvalósulási helye szerinti településtől függően:
290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő
település esetén

50%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban
lévő településen (Lenti, Letenye, Zalaszentgrót járások)

60%

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás megvalósítása pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - kötelező) (a támogatott
tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági termeléshez):
falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai
fejlesztés támogatható;
b) a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és
technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése,
interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása,
fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó
bolt).
a)

Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó
ingatlan építése vagy fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének
erejéig.
Támogatást igénylők köre:
1.
2.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás
Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő,
amennyiben:
- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől
vidéki (lsd. mellékletek) településen van
- a projekt megvalósítási helye vidéki (lsd. mellékletek) településen van
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik

Határidő:A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. naptól 2019. január 28-ig
van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Első szakasz zárása: 2017. május 3.
Második szakasz zárása: 2017. június 5.
Harmadik szakasz zárása: 2017. július 5., stb.

Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgekbeindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs

Megjelent a VP4-4.4.2.1-16 azonosító jelű „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások:
létesítmények kialakítása, fejlesztése” elnevezésű felhívás!
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. február 22. napjától 2019. február 22. napjáig van lehetőség.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,38 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-20 db.
A felhívásra támogatási kérelmet aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsok-ltestmnyek-kialaktsafejlesztse-elnevezs-felhvs

Megjelent az Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása című felhívás!
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című (VP5-8.2.116 kódszámú) felhívás.
A támogatási kérelem benyújtására 2017. január 16. és 2019. január 16. között van lehetőség. A
felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,26 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Adott földrészleten az alábbi agrár-erdészeti rendszerek valamelyikének megvalósítása.:
A. Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer újonnan történő létrehozása.
B. Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása:
a) gyep és fa telepítésével;
b) meglévő gyep esetében, fa telepítéssel.
C. Mezővédő fásítás létrehozása:
a) fasor,
vagy
b) facsoport telepítésével.

Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-agrr-erdszeti-rendszerek-ltrehozsa-cm-felhvs

Lezárult a Termelői csoportok és szervezetek létrehozása című felhívás tervezetének
társadalmi egyeztetése!
Lezárult a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1.-16 kódszámú) felhívás
tervezetének társadalmi egyeztetése.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-termeli-csoportok-s-szervezetekltrehozsa-cm-felhvs-tervezete

Módosult a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító jelű „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” felhívás és annak dokumentációja!
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztsenkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpekbeszerzse-felhvs-s-annak-dokumentcija

Módosult a VP-4-10.1.1.-15 kódszámú Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című
felhívás dokumentációja!
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cmfelhvs-dokumentcija

Módosult az Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése című felhívás és benyújtási
határideje!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című
(VP4-15.2.1.1-16 kódszámú) felhívás. A módosítás elsősorban az adminisztrációs hibák
korrekciójára irányult. A módosítás alkalmával az alábbi fejezetekben történt pontosítás: A 3.4.1.1
Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „A jogosultsági feltételek teljesítése a támogatási okirat
kibocsátását megelőzően kerül ellenőrzésre”-re módosult. A 3.5.1. A projekt megkezdése fejezetben a
támogatási kérelem írásban történő benyújtása módosult elektronikus benyújtásra. A 4.3. A támogatási
kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben A támogatást igénylő jelen felhívás keretében
benyújtási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzse-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzse-cm-felhvs-benyjtsi-hatrideje

Módosult az Egyedi szennyvízkezelés című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16
kódszámú) felhívás.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-felhvs

Módosult a Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken című
felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal
érintett területeken” című (VP4-13.2.1.-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kompenzcis-kifizetsek-termszeti-htrnnyal-rintettterleteken-cm-felhvs

Módosult a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-mezgazdasgi-terleteknek-nyjtottkompenzcis-kifizetsek-cm-felhvs-1

Módosult az Erdősítés támogatása című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdősítés támogatása” című (VP5- 8.1.1-16
kódszámú) felhívás.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdsts-tmogatsa-cm-felhvs

Módosult a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott
támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás. Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cm-felhvs

Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1.2.-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs-1

Módosult az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások”
című (VP4-4.4.1-16. kódszámú) felhívás.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lhelyfejlesztsi-cl-nem-termel-beruhzsok-cmfelhvs

Módosul az Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését
szolgáló beruházások támogatása című felhívás beadási határideje!
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-az-ghajlatvltozshoz-kapcsold-s-idjrsi-kockzatokmegelzst-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs-beadsi-hatrideje

Módosult a Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése című felhíváshoz tartozó Támogatói Okirat!
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-ritka-s-veszlyeztetett-nvnyfajtk-genetikaierforrsainak-s-mikroorganizmusok-ex-situ-megrzse-cm-felhvshoz-tartoz-tmogati-okirat

Módosul a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás
beadási határideje!
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című
(VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelmeinek beadási határideje 2017. január 6. napjára módosul,
változnak továbbá az értékelési határnapok.
- 2017. február 06.
- 2017. március 06.
- 2017. április 06.
- 2017. július 06., stb.

Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzstmogatsa-cm-felhvs-beadsi-hatrideje

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Kertészet korszerűsítése – kertészeti
gépbeszerzés támogatása című felhívás kapcsán!
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-kertszet-korszerstsekertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-cm-felhvs-kapcsn

FORRÁS: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Dr. Szili-Fodor Dóra, vidékfejlesztési referens.

