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VP források - beruházások
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Beruházások és kapcsolódó intézkedések
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Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

Célja:
- Versenyképesség javítása
- Energiahatékonyság növelése
- Foglalkoztatottak számának növelése
- Megújuló energiaforrások felhasználása

Kötelezettségvállalás
időtartama:
5 év

Keretösszeg:
3,97 Mrd Ft

A források
legalább 80%-a a
legfeljebb
1275000 euró
STÉ
üzemmérettel
rendelkezők
számára

Támogatás
mértéke:

Támogatási
intenzitás:

Egyéni projekt:
50 millió Ft.

KMR régió: 40%

Kollektív projekt:
100 millió Ft

nem KMR régió: 50%

A támogatás
igénybevételének főbb
feltételei:
1. – az árbevétel legalább 50 %-a
mezőgazdaságból származzon
- legalább 6000 euró STÉ
értékű termelési potenciál megléte
2. Kollektív projekt esetén a
konzorcium minden egyes
tagjának külön-külön meg kell
felelni a jogosultsági feltételeknek

Támogatási kérelem beadás:

- Novmeber 9-ig 478 kérelem
- 9 Mrd Ft kalkulált támogatási
összeg
- Szakaszzárás: 2017. január 19.

Önállóan támogatható
tevékenységek
A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák,
valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének
támogatása.
1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
2. Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök,
gépek beszerzése.
B) Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése,
az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti
és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a
megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.
1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazása
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Felhívás várható megjelenése: 2016. december

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása – TERVEZET!
Jogosult:
Célja:
• Generációváltás elősegítése
• Fejlesztési forrás biztosítása
• Önálló, életképes családi
gazdaság kialakítása

Kötelezettségvállalás
időtartama:

Keretösszeg:
37,75 Mrd Ft

Részletes üzleti
terv benyújtása
kötelező

5 év
Támogatás
mértéke: 40 ezer
eurónak
megfelelő
forintösszeg, két
részletben
(75%+25%)

1. legfeljebb 40 éves természetes
személy
-mezőgazdasági jellegű
szakismeret
-12 hónapnál nem régebbi
mezőgazdasági egyéni vállalkozói
regisztráció
-legalább 6000, de legfeljebb
25000 euro STÉ értékű
termelési potenciál megléte
2. jogi személy esetén, annak
személyében kizárólagos
tulajdonosa és ügyvezetője

Vissza nem
térítendő átalány
támogatás, az
üzleti tervben
vállalt
kötelezettségek
teljesítésére

Főbb kötelezettségvállalások:
-

működtetési időszak 4. évének január 1-től a
főállású egyéni vállalkozóvá válni
működtetési időszak 4. lezárt évében a
mezőgazdasági tevékenységből elért
jövedelem tekintetében elérni legalább az
előző évi kötelező garantált bérminimum
mértékét.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban

Felhívás megjelenése:

Támogatási keret:
140,96 Mrd Ft

2015. 12. 28.
Jogosultak:

Támogatási intenzitás:

Mg-i termelők és mg-i
termelőnek nem minősülő
mikro- és kisvállalkozások
(utóbbi kizárólag Annex I.
terméket állíthat elő)

50% (Pest megye: 40%,
nem Annex I. termék
előállítása esetén állami
támogatási szempontú
besorolás miatt ettől
esetenként eltérhet)

Max. támogatási összeg:
500 millió Ft (közös
beruházás: 1,5 milliárd Ft)

Támogatási kérelmek
benyújtásának negyedik szakasza
2016. 10. 26. - 2017. 01. 25.

Beadott kérelmek 2016.
november 7-én:
1263 darab
Az igényelt támogatási összeg:
241,6 milliárd forint

Támogatási célok:
• Hozzáadott érték növelése, versenyképesebb vállalati-,
termelési- és termékstruktúra kialakítása, a vidéki
területeken a foglalkoztatás bővítése;
• Az energiahatékonyság és a
hatékonyság fokozása.

környezeti erőforrás-

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása – TERVEZET!
Támogatási mértéke:
Felhívás tervezett megjelenése: 2016. december
(ill. nemzeti jogszabály hatályba lépését követően!)

Max.: 1000 €/termelő/év
Támogatási keret:
2,45 Mrd Ft

Jogosultak:
azok az aktív mezőgazdasági
termelők , illetve termelők
csoportjai, akik a
minőségrendszerekhez újonnan
vagy új termékkel – mely
megfelel az adott
minőségrendszer előírásainak –
csatlakoznak.

Támogathatóság
időtartama:
A minőségrendszerben
való részvétel ideje, de
legfeljebb 5 év

A támogatás célja:
•
•

Az előállított termék jellemzői:
Egyedi jelleg
A rendszer valamennyi termelő számára nyitva áll
Termékleírásoknak való kötelező megfelelés
Nyomon követhetőség

erősíteni a termelők
biztosabb integrációját az
élelmiszerláncba,
elősegíteni, hogy az EU,
valamint a Magyarország
által elismert
minőségrendszerek és az
azok keretében előállított
termékek ismertek és
elismertek legyenek a
piacok és a vásárlók
körében.
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Agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés (AKG) (VP-4-10.1.1.2.-16)
•
•

•
•
•

•

Támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 2-án megkezdődött és 2016.
december 2-ig tart
Keretösszeg: 40 Mrd Ft amelyből
Horizontális gyümölcsös (Szőlő- és egyéb gyümölcsültetvények): 15 Mrd Ft
Horizontális szántó (állatlétszámhoz igazodva): 25 Mrd Ft
Kötelezettségvállalás időtartama: 5 év
A kötelezettségvállalás időszaka 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tart
majd.
Az új AKG pályázati felhívás során szeretnénk megszólítani azokat az állattartókat, akik
eddig nem csatlakoztak az AKG-hoz, hogy környezettudatosabban kezdjenek gazdálkodni
és oly módon termeljék meg az állatállományuk számára a takarmányt, hogy az a
környezetvédelmi szempontokhoz minél inkább igazodjon.
Elérve ezzel, hogy műtrágya helyett szerves trágyát használjanak, a tábláikba változatos
összetételű pillangós növényeket termesszenek, mozaikosságot alakítsanak ki a
tábláikban a biodiverzitás megőrzéséhez.

Állategységért járó többletpont
2 ÁE/ha felett 20 pont
1-2 ÁE/ha között 15 pont
0,7-1 ÁE/ha között 10 pont9

A
védett
őshonos
és
veszélyeztetett
mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése (VP-410.2.1.-15) valamint Védett őshonos és veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ
vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása (VP410.2.1.-17)
Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági juh- és kecskefajták:
•
hortobágyi (magyar) racka
•
gyimesi racka
•
tejelő cigája
•
cigája
•
cikta
•
magyar parlagi kecske
•
magyar merinó

Támogatási összeg:
• In situ megőrzés esetén (állattartók pályázhatnak): 57 eurónak megfelelő forintösszeg/állat/év
• In vitro megőrzés esetén (pályázhat: a tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mesterséges

termékenyítő állomás, embrió-átültető állomás, spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztő
szervezetek)
Juh és kecske genetikai anyagának mélyhűtve történő megőrzése: 11 eurónak megfelelő forintösszeg
/műszalma,
Genetikai vizsgálat: 36 eurónak megfelelő forintösszeg /állat
• Ex situ megőrzés esetén (pályázhat: a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezet, valamint azon fajta
esetében, ahol központi nevelés nem folyik, ezek tagjai is) Kos és kecske bak központi felnevelése: 1,7 eurónak
megfelelő forintösszeg /állat/nap (évente, a tenyészetben tartás támogatható ideje 180-365 nap)
• Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén 833eurónak megfelelő
forintösszeg/tanácsadás (tenyésztőszervezet pályázhat)

5 éves kötelezettségvállalás, támogatás évente, 5 éven keresztül
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Innovációs Operatív csoportok létrehozása
és az innovatív projekt megvalósításához
szükséges beruházás –TERVEZET!
 A felhívás a mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP- csoportok
létrehozásához és működtetéséhez nyújt támogatást. A projektek a vállalkozásokat
széles körben érintő problémák kezelését célozzák, és ennek érdekében tudományos
ismeretek felhasználásával megoldásokat dolgoznak ki, amelyek lehetnek: új termék,
szolgáltatás, gyakorlat, termelési eljárás, technológia, vagy egy új módja a szervezési
folyamatoknak.
Pályázati felhívás szerkezete:

Felhívás tervezett megjelenése: 2016. december

1.

Operatív Csoportok létrejöttének és működésének támogatása (VP 16.1.1. alintézkedése)

2.

Operatív Csoport beruházásának támogatása (VP 4.1.5., VP 4.2., VP 8 műveletei)

A Pályázati felhívás célterületei:
1. Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása esetén
- keretösszege: 10 Mrd Ft
2. Mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása esetén
- keretösszege: 11 Mrd Ft
3. Erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása esetén
- keretösszege: 3 Mrd Ft
Támogatható projektszám: kb. 70 db

Felhívás tervezett megjelenése: 2016. december

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése –
TERVEZET!
• 1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése
(Keretösszeg: 3,5 milliárd forint);
• 2. célterület: közétkeztetés fejlesztése (Keretösszeg: 9,1 milliárd forint)
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.
Fontosabb támogatható tevékenységek:
• 1 célterület:
a.fedett és fedetlen elárusítóhelyek kialakítása;
b.piaci szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek kialakítása;
c.szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése
• 2. célterület:
a.étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása;
b.étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése;
c.konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak
beszerzése.

Felhívás tervezett megjelenése: 2016. december

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései –

TERVEZET!
•
•

1. célterület: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára
2. célterület: Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési
önkormányzatok számára.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 1. célterület esetében maximálisan 6,
2 millió forint, illetve 2. célterület esetében maximálisan 50 millió forint összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
• Keretösszeg: 8,2 milliárd Ft.

Támogatható tevékenységek (mindkét célterület esetében):
•
•
•

háztartási léptékű szennyvíz-kezelést, -tisztítást szolgáló rendszer
kiépítése:
háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos
energia rendszer kiépítése

Felhívás megjelenése: 2016. október

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása
Mg tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
• 1. célterület: A vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti
évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági
tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása
(Keretösszeg: 5,54 milliárd forint);
• 2. célterület: A vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (Keretösszeg: 8,31 milliárd forint)
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 40 000 eurónak megfelelő forint összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Támogatható tevékenységek: Üzleti tervben megfogalmazottak a célterületeknek
megfelelően.
Nem támogatható tevékenységek:
• mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozására és értékesítésére irányuló
fejlesztés;
• az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
• elsődleges mezőgazdasági termelés.

Felhívás tervezett megjelenése: 2016. december

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása –
TERVEZET!
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások induló
vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésével a gazdasági több
lábon állás erősítését célozza.
A Felhívás célja:
• Támogatás nyújtása a vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági
termelők gazdaságfejlesztéséhez, stabilitásához, céljaik eléréséhez.
• A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a mezőgazdasági
termelők által kialakított és működtetett falusi és egyéb turisztikai attrakciók és szolgáltatások
továbbfejlesztése, a tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló
fejlesztések támogatása, a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.
Támogatható tevékenységek :
• falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget
is beleértve - vagy fejlesztése;
• falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések vásárlása vagy
lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig.
A felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 160 000 eurónak megfelelő forint összegű
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Keretösszeg: 35,94 milliárd Ft.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság
6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu

