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Vidékfejlesztési Program
végrehajtása
•
•
•
•
•
•

2014. szeptember: hivatalos benyújtás az Európai Bizottságnak
2015. augusztus 10.: Európai Bizottság elfogadja a programot
2015. október: megjelennek az első pályázatok
2016. első fele: megjelennek a beruházási pályázatok
2017. március 31.: az összes pályázati felhívás megjelenik
2017: Pályázatok értékelése. (jogosultsági + tartalmi)
Eddig a jogosult kérelmek 82%-a, összesen több mint 56 ezer
pályázat részesült támogatásban.
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VP források - beruházások
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Élelmiszerfeldolgozás (M4.2.)

8%

Fiatal Gazda (M4.1. 2B fókuszterületre eső része + M6.1.)
Kertészet (M4.1.2. és M4.1.3. 2B fókuszterületen felüli része)

36%
Állattenyésztés (M4.1.1. 2B fókusztereleten felüli része)
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Nem mezőgazdasági tevékenységek (M6.2. és M6.4.1.)
Vízgazdálkodás és öntözés (M4.1.4. 2B fókuszterületen felüli része és M4.4.2.)
Erdőgazdálkodás és védelem (M8.5.1. és M8.6.)
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Agrár innováció (M4.1.5.)
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VP forrás/kertészet
Teljes VP forrás: 1314,58 Mrd Ft
Közvetlenül a kertészet támogatására jutó forrás: kb. 90 Mrd Ft

Kertészeti források eloszlása
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Üveg- és fóliaházak
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Ültetvénytelepítés

26%

Gyógynövénytermesztés
Gépbeszerzés
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Kertészeti pályázati feltételek

Támogatási
intenzitás

•40% (Pest m.)
•50%
• egyéni beruházás max. 500 millió Ft;
kollektív beruházás max. 1 Mrd Ft – de
felhívásonként változhat
•fiatal mg-i termelők + 10%

Jogosultak
köre

• min. 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i
termelők, min. 50% mg-i tevékenységből
származó árbevétel
• termelői csoportok, tész-ek, konzorcium,
kollektív beruházás
• források 80%-a: csak kis – és közepes
gazdaságok

Pályázati
eljárás

• önerő: természetes személy, mikro-, kis- és
középvállalkozás elegendő nyilatkozni
• előleg, 50% (előleg összegével megegyező
összegű biztosítékot nyújtani)
• nem kell jogerős engedély a pályázat
benyújtásakor (kivéve: elvi vízjogi engedély)

www.palyazat.gov.hu
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Üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus
energia felhasználásának lehetőségével

Keretösszeg:
23,31 Mrd Ft

Megjelenés: 2016. február 1.
Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. március 7. - 2017. január 31.
Beadott kérelmek: 274 db
Az igényelt támogatási összeg: 35,66 Mrd Ft
Igényelt támogatás átlagos összege: 160 millió Ft
Első körben támogatott kérelmek: 114 db
Megítélt támogatás összege: 16,79 Mrd Ft
2A

2B

5B

Meghirdetett keretösszeg (Mrd Ft)

Támogatott tevékenységek:

• Új üvegházak és fóliaborítású növényházak építése
• Meglévő üvegházak és fóliaborítású növényházak
energiahatékonyság javítása
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazása

Kalkulált támogatási összeg (Mrd Ft)

Támogatás intenzitása és mértéke:
Egyéni projekt: max. 500 millió Ft,
Kollektív projekt: max. 1 Mrd Ft
KMR régió 40 %, nem KMR 50 %;
+ 10 százalékponttal növelt támogatás kollektív
projekt és fiatal gazda pályázó számára.

Gombaházak - hűtőházak létrehozása, meglévő
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

Keretösszeg:
22,33 Mrd Ft

Megjelenés: 2016. február 1.
Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. március 4. - 2017. január 16.
Beadott kérelmek: 269 db
Az igényelt támogatási összeg: 38,14 Mrd Ft
Igényelt támogatás átlagos összege: 181,3 millió Ft
Első körben támogatott kérelmek: 98 db
Megítélt támogatás összege: 7,76 Mrd Ft
2A

2B

5B

Meghirdetett keretösszeg (Mrd Ft)
Kalkulált támogatási összeg (Mrd Ft)

Támogatott tevékenységek:
• Új építésű gombaházak, hűtőházak, gombakomposzt
előállító üzemek építése
• Meglévő gombaházak, hűtőházak, gombakomposzt
előállító üzemek energiahatékonyság javítása

• Megújuló energiaforrást
alkalmazása

hasznosító

technológiák

Támogatás intenzitása és mértéke:
Egyéni projekt: max. 500 millió Ft,
Kollektív projekt: max. 1 Mrd Ft
KMR régió 40 %, nem KMR 50 %;
+ 10 százalékponttal növelt támogatás kollektív
projekt és fiatal gazda pályázó számára.

Kertészeti gépbeszerzés
Megjelenés: 2016. november 8.
Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. január 6. – március 6.

Keretösszeg:
18,08 Mrd Ft

Felfüggesztés: 2. szakasz végén!
Támogatás célja:
• Kertészeti termeléshez kapcsolódó
munkagépek, eszközök beszerzése.
• Önjáró betakarítógépek beszerzése.
• Traktor esetében 75%-os STÉ korlát!

Támogatási intenzitás:
•
•
•

50 % - konvergencia régiók

40 % - Közép-Magyarországi régió

+ 10 százalékponttal növelt intenzitás fiatal gazda,
kollektív beruházás

Maximum támogatási összeg:
•
•

Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft
Kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft

•

Traktor esetében: 5 millió Ft

• Több mint 4400 db kérelem
• Közel 30 Mrd Ft forrásigény
• Igényelt támogatás átlagos összege:
6,6 millió Ft
Tartalmi értékelés zajlik!

Ültetvénytelepítés öntözés kialakításával

Keretösszeg:
19,33 Mrd Ft

Megjelenés: 2016. február 1.
Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. március 9. - 2018. március 8.
Jelenleg is pályázható!
Beadott kérelmek: 585 db
Az igényelt támogatási összeg: 14,72 Mrd Ft

Igényelt támogatás átlagos összege: 25,2 millió Ft
Első körben támogatott kérelmek: 154 db
Megítélt támogatás összege: 4,24 Mrd Ft

Támogatott tevékenységek:
Új ültetvények telepítése, a meglévő ültetvények
felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmódváltás valamint az ültetvény öntözését biztosító
víztakarékos öntözőrendszer kiépítése.

Jogosultak:
Mezőgazdasági termelő,
Fiatal mezőgazdasági termelő,
Konzorcium
Kollektív beruházás (TCS, TSZ, Szoc. Szöv., Mg.
Termelők tagságával működő szöv.)

Támogatás intenzitása és mértéke:
Egyéni projekt 75 millió Ft,
Kollektív projekt 150 millió Ft
KMR régió 40 %, nem KMR 50 %;
+ 10 százalékponttal növelt támogatás kollektív
projekt és fiatal gazda pályázó számára

Gyógy- és fűszernövény termesztés
fejlesztése

Keretösszeg:
3 Mrd Ft

Megjelenés: 2016. február 1.
Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. március 3. – 2018. március 2.
Jelenleg is pályázható!
Támogatás célja:
1.

2.

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése
és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a
meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.
Gyógy- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó postharvest tevékenység eszközeinek beszerzése.

Maximum támogatási összeg:
egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft
(korábban 50 millió Ft!)

kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft
(korábban 100 millió Ft!)

Támogatási intenzitás:

•
•
•

50 % - konvergencia régiók

40 % - Közép-Magyarországi régió

+ 10 százalékponttal növelt intenzitás fiatal gazda,
kollektív beruházás

• 59 db beérkezett kérelem
• Közel 450 millió Ft forrásigény
•

Igényelt támogatás átlagos összege: 9,5 millió Ft

Október 17-én megjelent módosítás:
•
Támogatási összeg emelése+értékelési szakaszonként többször
lehet pályázni,
•
2. melléklet esetében nem kell talajavédelmi terv,
•
Nem saját tulajdonú területre vonatkozó előírás enyhítése.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Keretösszeg:
49,5 Mrd Ft

Megjelenés: 2016. 05. 11.
Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. augusztus 1. - 2018. augusztus 1.

A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható
gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak
ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása.

Jelenleg is pályázható!

Jogosultak:
Mezőgazdasági termelő, Fiatal
mezőgazdasági termelő,
Konzorcium, Kollektív beruházás (TCS, TSZ,
Szoc. Szöv., Mg. Termelők tagságával
működő szöv.)

Támogatás intenzitása, mértéke:
egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft,
kollektív beruházás esetén maximum 1 milliárd Ft
vissza nem térítendő támogatás, KMR-ben 40%, nem
KMR 50%.

Igényelt támogatási összeg: 14,96 Mrd Ft.
Beadott kérelmek száma: 372 db

Fiatal mezőgazdasági termelő
számára + 10 százalékpont.
A kollektív módon végrehajtott
projektek +10 százalékpont.

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok
megelőzését szolgáló beruházások támogatása

Keretösszeg:
4,72 Mrd Ft

Megjelenés: 2016.11.08.
Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. január 6.- 2019 január 7.
Jelenleg is pályázható!

A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a
klímaváltozás eredményeként bekövetkezett
katasztrófaesemények
és
kedvezőtlen
éghajlati
jelenségek
kártételeinek
megelőzésére irányul.

Jogosultak:
Mezőgazdasági termelő,
Fiatal mezőgazdasági termelő,
Konzorcium, Kollektív beruházás (TCS, TSZ,
Szoc. Szöv., Mg. Termelők tagságával működő
szöv.)

Támogatás intenzitása
- egyéni projekt esetén maximum 20
millió Ft, 60% intenzitással,
- kollektív projekt esetén maximum 100
millió Ft, 80% intenzitással.

Igényelt támogatási
összeg: 5,35 Mrd Ft
Beadott kérelmek
száma: 252 db

Szolidáris gazdálkodás,
közösség által támogatott mezőgazdaság

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

Keretösszeg:
1,3 Mrd Ft

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.

Jelenleg is pályázható!

Szolidáris gazdálkodás

Két
célterület

Kiválasztási kritériumok
alapján előnyben a
tanyás településekről
pályázók!

Közösség által támogatott mezőgazdaság

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

Megjelenés: 2017. március 30.
Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. június 19. – 2019. június 19.
Igényelt támogatási
összeg: 2 Mrd Ft.
Kérelmek száma: 24
Jelenleg is pályázható!
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.

Keretösszeg:
3,84 Mrd Ft

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

Öntözés: a 1305/2013/EU EMVA rendelet egyik
legszigorúbb része az öntözéssel kapcsolatos
beruházásokat szabályozó cikk, pl.:
- Víztest legalább jó minősítése,
- Potenciális vízmegtakarítás

Ügyfélbarát
módosítások


Ültetvénytelepítés:


Aki már részesült a felhívás
keretében
támogatásban,
új
szakaszban ÚJRA pályázhat a 75
millió Ft-os támogatási keret
eléréséig.




Jogerős elvi vízjogi engedély a kérelemhez csak a
legszükségesebb esetekben szükséges,
osztatlan közös tulajdon ⇒ nem szükséges tulajdonosi
hozzájárulás,
öntözés újrahasznosított, szürke vízzel ⇒ a kérelemhez nem
kell jogerős vízjogi engedély, a víztest állapotát érintő
korlátozásokat sem kell alkalmazni.

Gyógynövénytermesztés:
 Gyógy- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó post-harvest
tevékenység eszközeinek beszerzésének támogatása
 2. mellékletben szereplő növények esetében nem kell
talajavédelmi tervet benyújtani,
 Aki már részesült a felhívás keretében támogatásban, új
szakaszban ÚJRA pályázhat a 100 millió Ft-os támogatási keret
eléréséig.

Igényelt támogatott összeg szerinti
megoszlás
Vízgazdálkodási ágazat
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Kalkulált támogatási összeg (Mrd Ft)

Új felhívás: Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek
energiahatékonyságának javítása (tervezett megjelenés: 2017 vége)
Tervezett támogatási keret: 35
(30+5) Mrd Ft – 5B fókuszterület

Cél:
•

•

kertészeti
termesztésre,
állattartásra,
élelmiszerfeldolgozásra, borászati feldolgozásra szolgáló épületek,
építmények
energiahatékonyság
fokozást
célzó
korszerűsítése, felújítása,
megújuló
energiaforrást
hasznosító
technológiák
alkalmazásának elősegítése.

Támogatás várható mértéke:
egyéni projekt esetén maximum
500 millió forint, kollektív projekt
esetén maximum 1 Mrd forint.

Két célterület:
1. Célterület Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforráshatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban
2. Célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforráshatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Támogatási intenzitás:
Konvergencia régiók: 50 %
KMR régió: 40 %
kollektív (1. célterület) beruházás: +
10 százalékponttal növelt intenzitás

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

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

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu

