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MILYEN FEJLESZTÉSEK VALÓSÍTHATÓK MEG? 
 

Az alábbi melléklettel segítséget szeretnénk nyújtani a projekt ötletek megfogalmazásához. 

Az alábbi anyag röviden bemutatja, hogy az egyes intézkedéseken belül milyen 

tevékenységek megvalósítására nyújthatunk be pályázatot, milyen feltételeknek kell 

megfelelni és kik lehetnek a pályázók. 

 

Jogosultsági kritériumok valamennyi pályázat esetében 

 A fejlesztés a Program által definiált vidéki térségben valósul meg.  

 A fejlesztés illeszkedik a település rendezési tervéhez, fejlesztési tervéhez, ennek 

hiányában a járási vagy megyei fejlesztési stratégiai dokumentumok valamelyikéhez. 

 A fejlesztés tárgyára irányuló tulajdoni, használati vagy fenntartói viszony legalább a 

fenntartási időszak végéig.  

 Fenntartási és üzemeltetési terv.  

 

I. Kisméretű infrastruktúrafejlesztés a vidéki térségekben 

 

Intézkedés 1. - Állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi 

funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, ill. megújuló energiaforrások 

használata 

Intézkedés 2. - A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és 

energetikai korszerűsítése 

Intézkedés 3. - Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúrájának fejlesztése 

Intézkedés 4. - Külterületi helyi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése 
 

Kötelezettségek a pályázat benyújtása esetében 

 Meglévő épület felújítása, fejlesztése, illetve bővítése eredményeképpen a fajlagos 

fenntartási költségek (különösen a fűtési és használati melegvíz előállítási) 

csökkennek.  

 Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint 

[melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz] elérése elvárás.  

 Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi 

energiahatékonyság javulás, komplex eszközök alkalmazásával. 

 Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító 

technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell 

lennie.  

 Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, 

valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, 

melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok 

mennyiségének 50 %-át.  

 Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása 

esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.  

 Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó 

releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések 

esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány 

megléte.  
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Intézkedés 5. - 2000 LEÉ alatti településeken, illetve külterületi településrészeken a 

megfelelő szintű szennyvíz -elvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés 

megvalósítása autonóm természetközeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi 

szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítása révén; 

 

Kötelezettségek a pályázat benyújtása esetében 

 2000 lakos-egyenérték alatti szennyvízkezelési megoldások esetében a beruházásnak 

legalább 50 lakost kell érinteni. 

 

Elszámolható költségek az intézkedés 1. – intézkedés 5. esetében 

Beruházási költségek az EMVA rendelet 45 cikk (2) pontja szerint:  

a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos 

alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át);  

b) új vagy használt gépek és berendezések vásárlása;  

c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, 

tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a 

projekt-menedzsment költség;  

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy 

kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;  

A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes 

elszámolható kiadásának az 5%-át;  

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes 

elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni 

hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld 

vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 

2%-át. 

Saját teljesítés elszámolható. 

 

Pályázatot nyújthat be az intézkedés 1. – intézkedés 5. esetében 

Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben 

ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, 

egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai.  
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II. Alapvető szolgáltatások fejlesztése 

 

Intézkedés 6. - A településen bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző 

intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek, berendezések, eszközök 

beszerzése, beépítése, gépjármű beszerzése), továbbá az ehhez kapcsolódó helyi 

alapanyag-beszerzés, -raktározás és -előkészítés, valamint a központtól távol eső 

településrészeken az étkeztetés megoldása 

Intézkedés 7. - Köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr, mezőőr 

szolgálat jármű, és eszközbeszerzései (közfunkció, térítésmentes) 

Intézkedés 8. - Falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és eszközbeszerzéssel 

(közfunkció, térítésmentes) 

Intézkedés 9. - Az önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, állapot javításához és 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

Intézkedés 10. - Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása (csak 

1000 fő alatti településen), fejlesztése legalább 3 különböző közösségi szolgáltatás 

nyújtásával, működtetésével a fejlesztés eredményeként 

 

Jogosultsági kritériumok a pályázat benyújtásához (intézkedés specifikus) 

Intézkedés 7. pályázathoz benyújtási feltétel 

 Falu és tanyagondnoki szolgálat ellátásához jármű és eszközbeszerzés tekintetében: 7 

évnél idősebb gépjárművel végzi a szolgáltatást.  

Intézkedés 10. pályázathoz benyújtási feltétel 

 Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése esetén olyan 

településről érkezhet pályázat, amely nem hajtott végre sikeres beruházást:  

- a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint Integrált Közösségi és Szolgáltató 

Tér fejlesztésének illetve a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerint többfunkciós 

szolgáltató központ létrehozásának tárgyában  

- vagy 2009. január 1-ét követően azonos jellegű, Európai Uniós vagy nemzeti 

támogatással megvalósuló fejlesztést.  

 

Kötelezettségek a pályázat benyújtása esetében 

 Amennyiben a kedvezményezett a településen nem rendelkezik székhellyel vagy 

telephellyel, akkor legkésőbb a fejlesztés megvalósításáig székhelyet vagy telephelyet 

hoz létre az adott településen.  

 Intézkedés 10. pályázathoz - A létrejövő többfunkciós közösségi tér közösségi 

internet hozzáférési pontot működtet.  

 Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint 

[melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz] elérése elvárás.  

 Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi 

energiahatékonyság javulás, komplex eszközök alkalmazásával. 

 Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító 

technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell 

lennie.  

 Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, 

valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, 

melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok 

mennyiségének 50 %-át.  

 Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása 

esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.  
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 Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó 

releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések 

esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány 

megléte.  

 

Elszámolható költségek az intézkedés 1. – intézkedés 5. esetében 

Beruházási költségek az EMVA rendelet 45 cikk (2) pontja szerint:  

a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos 

alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át),  

b) új vagy használt gépek és berendezések vásárlása,  

c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, 

tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a 

projekt-menedzsment költség.  

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy 

kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;  

A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes 

elszámolható kiadásának az 5%-át.  

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes 

elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni 

hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld 

vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 

2%-át.  

Saját teljesítés elszámolható. 

 

Pályázatot nyújthat be az intézkedés 6. – intézkedés 10. esetében 

Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy. Vidéki térségben 

ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, 

egyházi jogi személy. A fentiek konzorciumai.  
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III. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztési lehetőségei 

 

Intézkedés 11. - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 

elősegítése a feldolgozásban 

 

Támogatás célja 

A) célterület:  
Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai 

fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati 

hatékonyságának növelése érdekében. Ilyenek különösen:  

 magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések,  

 versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítását, optimalizálást (pl. 

speed trade processing), valamint a piacra jutást elősegítő fejlesztések (különösen 

tárolás, hűtés),  

 piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő 

fejlesztések.  

 

B) célterület:  
Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás-

hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Ilyenek különösen:  

 anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon (egyebek 

között megújuló energia használattal például biogáz, biomassza alapú) csökkentő 

funkciók, technológiák bevezetése, fejlesztése.  

 

C) célterület:  
Célja az operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges 

beruházások támogatása, mely kapcsolódik a 16.1-ből finanszírozott agrár-innovációs 

operatív csoportok együttműködésben megvalósuló projektjeinek támogatáshoz.  

 

D) célterület:  
Célja a 16. 4 alintézkedés alatt megalakuló Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok 

jóváhagyott üzleti terv alapján a csoport tagjaiként együttműködő gazdálkodók 

gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemek finanszírozása.  

 

Támogatás típusa 

Támogatás nyújtható a támogatástartalom összeszámítási szabályok figyelembevételével a 

következő támogatási formákban, illetve azok kombinációjában:  

 vissza nem térítendő támogatás  

 kamattámogatás. 

 

Jogosultsági kritériumok a pályázat benyújtásához 

 A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-Annex 

termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben.  

 A támogatott tevékenységgel előállított termék nem mezőgazdasági termelő és azok 

csoportosulása esetében kizárólag Annex I. termék lehet.  

 Mezőgazdasági termelő és azok csoportosulása esetében non-Annex termék is 

előállítható.  

 Borászati termékek előállítását, kiszerelését és tárolását célzó tevékenység jelen 

műveletből nem támogatható.  
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 50 millió forint teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte.  

 Mezőgazdasági termelőnek minősül az, akinek előző évi árbevételének legalább 50%-

a mezőgazdasági termelésből származik.  

 Nem mezőgazdasági termelő csak mikro-, és kisvállalkozás lehet.  

 a C) célterület esetében megfelel a 16.1 alintézkedésben leírt feltételeknek.  

 a D) célterület esetében megfelel a 16.4 alintézkedésben leírt feltételeknek.  

 

Kötelezettségek a pályázat benyújtása esetében 

 A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.  

 Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi 

energiahatékonyság javulás.  

 Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, 

valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok 

kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.  

 Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása 

esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.  

 Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó 

releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések 

esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány 

megléte.  

 Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint 

(melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.  

 Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító 

technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell 

lennie.  

 Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az 

elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett 

keletkezett hő legalább 25%-át az üzemen belül kell hasznosítani.  

 Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.  

 

Elszámolható költségek 
a) Közvetlenül a technológiához, ill. az üzem működését szolgáló infrastruktúrához 

kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy 

fejlesztése;  

b) Új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, 

IKT fejlesztéseket;  

c) Az a) és a b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az 

építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra 

vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is 

beleértve;  

d) A következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és 

védjegyek vagy folyamatok megszerzése.  

A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes 

elszámolható kiadásának az 5%-át.  

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes 

elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni 

hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld 

vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 

2%-át.  
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Pályázatot nyújthat be 

a. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás,  

b. Mezőgazdasági termelő.  

c. Az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai. 

 

Intézkedés 12. - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának 

támogatása 

 

Támogatás célja 

A) célterület:  
A borászati üzemek a 83/2011. (VIII.31.) VM rendelet 8. § (2) bek. értelmében 2015-ig 

juthatnak támogatáshoz az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból borászati gépek, 

technológiai berendezések beszerzéséhez. 2016-tól kezdődően a mezőgazdasági termelőnek 

minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, ill. 

kisvállalkozás méretű borászati üzemek a Vidékfejlesztési Program forrásaiból pályázhatnak 

borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, ill. építéssel járó fejlesztési 

beruházásokhoz.  

B) célterület:  
A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának növelése, ill. megújuló energiaforrás alkalmazása.  

C) célterület:  
Acélterület hozzájárul az operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához 

szükséges beruházásokhoz, mely kapcsolódik a 16.1 alintézkedésből finanszírozott agrár-

innovációs operatív csoportok együttműködésben megvalósuló projektjeinek támogatásához. 

A projekt beruházási elemei a 16.1 alintézkedésben benyújtott projekttervvel együttesen 

kerülnek elbírálásra.  

D) célterület:  
A 16.4 alintézkedés alatt megalakuló Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok 

jóváhagyott üzleti terv alapján a csoport tagjaiként együttműködő gazdálkodók 

gazdaságaiban megvalósuló beruházási elemek finanszírozása.  

 

Támogatás típusa 

Támogatás nyújtható a támogatástartalom összeszámítási szabályok figyelembevételével a 

következő támogatási formákban, illetve azok kombinációjában:  

 vissza nem térítendő támogatás  

 kamattámogatás. 

 

Jogosultsági kritériumok a pályázat benyújtásához 

 A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-Annex 

termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben. 

 A projekt kizárólag Annex I. terméknek minősülő borászati termékek előállítására, 

kiszerelésére és tárolására vonatkozhat.  

 50 millió forint teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv megléte.  

 Mezőgazdasági termelő esetében az előző évi árbevételének legalább 50%-a 

mezőgazdasági tevékenységből származik.  

 Nem mezőgazdasági termelő csak mikro-, és kisvállalkozás lehet.  

 a C) célterület esetében megfelel a 16.1 alintézkedésben leírt feltételeknek.  

 a D) célterület esetében megfelel a 16.4 alintézkedésben leírt feltételeknek.  
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Kötelezettségek a pályázat benyújtása esetében 

 A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszám fenntartása.  

 Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén legalább 10% egységnyi 

energiahatékonyság javulás.  

 Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, 

valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok 

kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át.  

 Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása 

esetén az alapanyag csak Annex I. termék lehet.  

 Energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az adott technológiára vonatkozó 

releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás, épületenergetikai korszerűsítések 

esetén 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány 

megléte.  

 Épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint 

(melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérése elvárás.  

 Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító 

technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell 

lennie.  

 Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az 

elsődleges cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett 

keletkezett hő legalább 25%-át az üzemen belül kell hasznosítani.  

 Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány készítése.  

 

Elszámolható költségek 
a) Közvetlenül a technológiához, ill. az üzem működését szolgáló infrastruktúrához 

kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy 

fejlesztése;  

b) Új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve a számítógépes szoftvereket, 

IKT fejlesztéseket;  

c) Az a) és a b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az 

építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra 

vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is 

beleértve;  

d) A következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és 

védjegyek vagy folyamatok megszerzése.  

A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes 

elszámolható kiadásának az 5%-át.  

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes 

elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni 

hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld 

vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 

2%-át.  

 

Pályázatot nyújthat be 

a. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás,  

b. Mezőgazdasági termelő.  

c. Az a. és b. pont szerinti jogosultak csoportjai. 
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Intézkedés 13. - Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért 

Támogatás célja 

A jelen intézkedés képezi a REL tematikus alprogram központi elemét, mivel számos elemet 

tartalmaz a termelők közvetlen piacra jutását célzó tartós és strukturált együttműködésének 

megerősítésére. A SWOT elemzés alapján meghatározott fejlesztési szükségletekre a REL 

tematikus alprogram elsősorban az együttműködés intézkedésen keresztül ad választ.  

A jelen alintézkedés kimondottan a termelők közös és közvetlen piacra jutást szolgálja. A 

több éves, közös üzleti tervre alapozott, a közös értékesítési csatornák kialakítását és hosszú 

távú működését célzó együttműködés tehát tovább megy az alkalmi együttműködéseken és 

az alkalmi közös promóciós akciókon, piaci megjelenéseken. 

 

Támogatás típusa 

Vissza nem térítendő támogatás global grant formában. 

Előleg igénybevétele a beruházási költségek esetében lehetséges. 

 

Jogosultsági kritériumok a pályázat benyújtásához 

 REL Együttműködés (csoport) intézkedés leírásban foglalt csoport fogalmának 

(összetétel) való megfelelés;  

 a mezőgazdasági termelők és a fogyasztó között legfeljebb egy közvetítő lehet;  

 projektterv benyújtása;  

 újonnan létrejött csoport, ill. létező csoport esetén új – még nem megkezdett – projekt.  

 

Elszámolható költségek 
A jelen alintézkedésben a global grant módszert alkalmazzunk, vagyis a projekt közvetlen és 

közvetett költségei is jelen alintézkedés keretében kerülnek finanszírozásra.  

Az EMVA rendelet, 35. cikk (5) bek. alapján:  

A csoport (önálló jogi személy vagy a konzorciumot vezető jogalany) jogosult a 

projekttervben jóváhagyott, a 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: b) c) és e) 

pontban foglalt költségek támogatására.  

A csoport és mezőgazdasági termelőnek minősülő magánszemély, vagy mikrovállakozás tag 

jogosult a 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés d) pont szerinti, a projekttervben 

jóváhagyott célok végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek közvetlen költségeinek 

támogatására (az EMVA rendelet 45. cikk (2) bek. szerinti költségek);  

Előleg igénybevétele a beruházási költségek esetében lehetséges.,  

 Az egyedi azonosítóval rendelkező használt tárgyi eszközök és a saját teljesítés 

elszámolható.  

 

Pályázatot nyújthat be 

Mezőgazdasági termelők és csoportjaik, non-profit vállalkozás (piacszervező).  
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Intézkedés 14. - Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő 

csatlakozásának támogatása, tájékoztatás és promóció 

Támogatás célja 

A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba. Az 

intézkedéssel kívánjuk 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.  

 

Támogatás típusa 

A támogatás a minőségrendszerbe való belépéssel összefüggő, ezt követően a 

minőségrendszer működésével összefüggő, a termelőnél felmerülő költségek maximum 5 

éven át történő kompenzációját fedezi.  

Vissza nem térítendő támogatás. 

 

Elszámolható költségek 
Kizárólag az adott minőségrendszerben való részvétellel közvetlenül összefüggő és 

számlával igazolt alábbi költségek elismerhetők:  

 adminisztratív költségek: az adott minőségrendszerhez történő csatlakozás díja, 

továbbá az abban való részvételből eredő költségek, mint pl. éves tagdíj, 

nyilvántartások költségei, minőségrendszernek való megfelelést igazoló szimbólum 

nyomtatása, stb.;  

 a minőségrendszerhez kapcsolódó előírásoknak való megfelelést igazoló, előírt 

vizsgálatok költségei: fizikai, kémiai, érzékszervi, mikrobiológiai, stb.;  

 a minőségrendszernek való megfelelést igazoló ellenőrzések költsége: független szerv 

által végrehajtott rendszeres vagy eseti, kizárólag a minőségrendszerre vonatkozó 

ellenőrzések.  

 

Pályázatot nyújthat be 

Mezőgazdasági termelő vagy ezek csoportja.  

 

Intézkedés 15. - Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (3000 € ≤ STÉ ≤ 6000 €) 

 

Támogatás célja 

A konstrukció célja, hogy a versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de 

adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők egyszerű, 

de racionális üzleti terv alapján fejlesszék gazdaságukat.  

A támogatás különösen az alábbi célok megvalósulását hivatott előmozdítani: meglévő 

termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálása, fejlesztése, a piaci igények alapján a 

termékszerkezet korszerűsítése és változatosabbá tétele, megtermelt alapanyagok 

feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása, a termelési mód 

korszerűsítése, környezethatékonyság növelése, magasabb hozzáadott értékű termék 

előállítása, jövedelemszerzés és foglalkoztatás erősítése.  

 

Támogatás típusa 

Vissza nem térítendő átalány jellegű támogatás.  

 Átalány formájában, legalább két részletben, nyújtható támogatás. 

 Igényelhető támogatás: 15 000 euró 5 évre. 

 Az első alkalommal igényelhető támogatás a teljes összeg 75%-a. 
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 A további igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, 

legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és 

igényelhető.  

 

Jogosultsági kritériumok a pályázat benyújtásához 

Legfeljebb mikro- és/vagy kisvállalkozásnak minősül mezőgazdasági termelő nyújthat be 

pályázatot, akinek, vagy amelynek a  

 mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 

STÉ értéket.  

A fejlesztés vidéki térségben valósul meg, a tevékenység végzésének tényleges helye a 

vidéki térség. 

 

Üzleti terv benyújtása 5 éves időszakra. 

 

Kötelezettségek a pályázat benyújtása esetében 

 Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével a mezőgazdasági 

termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 eurót, 

vagy a mezőgazdasági termelésből és élelmiszer feldolgozási tevékenységből 

származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót. 

 A támogatási döntéstől számított legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az üzleti terv 

végrehajtását. 

 Az utolsó részlet kifizetésnek feltétele, hogy legkésőbb a 4. naptári év végére 

megfelelően teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket. 

 

Intézkedés 16. - Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására (pályázó: természetes 

személy, induló vállalkozás) és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (pályázó: 

mezőgazdasági termelő) 

 

Támogatás célja 

A művelet a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy már működő 

nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésével a gazdasági több lábon állás 

erősítését célozza.  

Az intézkedéskeretén belül ez a művelet a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy 

nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését 

szolgáló beruházásokat támogatja.  

Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és a vállalkozáshiányos 

aprófalvas területeken megvalósuló fejlesztéseket. 

 

Támogatás típusa 

Támogatás nyújtható a támogatástartalom összeszámítási szabályok figyelembevételével a 

következő támogatási formákban, illetve azok tetszőleges kombinációjában (intézkedés 

jellegétől függően):  

 vissza nem térítendő támogatás,  

 kamattámogatás.  

 

Előleg alkalmazható. 
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Jogosultsági kritériumok a pályázat benyújtásához 

Mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki /amely  

 a fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel azonos település közigazgatási 

területén, vagy attól nem több, mint 40 km-re indítja vagy végzi,  

 a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan a tulajdona, székhelye 

vagy telephelye, vagy arra hosszú távú, fejlesztés lehetőségét is magában foglaló 

bérleti vagy más használati jogot biztosító szerződése van. 

 

A fejlesztésre vonatkozóan:  

 a fejlesztés a Program által definiált vidéki térségben valósul meg,  

 a támogatott fejlesztés eredménye vagy értékesítés kizárólagos tárgya nem lehet 

Annex I termék,  

 egyszerűsített üzleti terv benyújtása. 

 

Kötelezettségek a pályázat benyújtása esetében 

Amennyiben szükséges, környezeti hatástanulmány.  

A fejlesztés eredményeképpen a nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel nő. 

 

Elszámolható költségek 
Beruházások EMVA rendelet 45 cikk (2) pontja szerint:  

a) épület vagy építmény építése, felújítása vagy fejlesztése,  

b) ingatlan vásárlása a projekt összköltségének maximum 2%-ig;  

c) új vagy használt gépek és berendezések vásárlása az adott eszköz piaci értékének erejéig;  

d) általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási 

díjak, a környezeti, gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak;  

e) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy 

kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;  

A d) és e) pont együttes összege nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható 

költségének az 5%-át.  

A saját teljesítés és természetbeni hozzájárulás elszámolható. 

 

Nem támogatható:  
Mezőgazdasági termelés vagy szolgáltatás céljára, valamint mezőgazdasági termékek 

elsődleges feldolgozásának vagy forgalomba hozatalának céljára szolgáló beruházási vagy 

egyéb költség.  

 

Pályázatot nyújthat be 

Vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők.  

 



Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület 

8960 Lenti, Deák F. u. 4. 

 

 

Intézkedés 17. - Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a 

turisztikai együttműködéseket 

 

Támogatás célja 

A művelet célja a vidéki gazdaság mikro- és kisvállalkozásai és egyéb helyi szereplői között 

olyan együttműködések létrehozása és működtetése, melyek méretgazdaságos gazdasági 

egységek kialakulását eredményezik, elsősorban a helyi gazdasági térben. Támogatható 

többek között a helyi gazdaság bármely nem mezőgazdasági termelési szektorában létrejövő 

együttműködés (élelmiszer és nem élelmiszer egyaránt), amely tartalmazhat közös 

termékfejlesztést, közös feldolgozói kapacitások megtervezését és kialakítás, összehangolt 

turisztikai szolgáltatás-fejlesztése.  

 

Támogatás típusa 

Támogatás nyújtható global grant formában a támogatástartalom összeszámítási szabályok 

figyelembevételével a következő támogatási formákban, illetve azok tetszőleges 

kombinációjában (intézkedés jellegétől függően):  

 vissza nem térítendő támogatás,  

Előleg igénybevétele a beruházási költségek esetében lehetséges. 

 

Jogosultsági kritériumok a pályázat támogatásához 

 kis gazdasági szereplők együttműködése (intézkedés leírása) csoport fogalmának 

(összetétel) való megfelelés;  

 projektterv benyújtása;  

 újonnan létrejött csoport, ill. létező csoport esetén új – még nem megkezdett – 

projekt. 

 

Elszámolható költségek 
A jelen alintézkedésben a global grant módszert alkalmazzunk, vagyis a projekt közvetlen és 

közvetett költségei is jelen alintézkedés keretében kerülnek finanszírozásra.  

Az EMVA rendelet, 35. cikk Együttműködések (5) pont alapján a csoport (önálló jogi 

személy vagy a konzorciumot vezető jogalany) jogosult a projekttervben jóváhagyott, a 

1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: a), b) c) és e) pontban foglalt költségek 

támogatására.  

A jelen alintézkedés keretében a csoport természetes személy, vagy mikrovállakozás tagjai 

jogosultak a 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés d) pont szerinti, a projekttervben 

jóváhagyott célok végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek közvetlen költségeinek 

támogatására (az EMVA rendelet 45. cikk Beruházások (2) pont szerinti költségek);  

 

Pályázatot nyújthat be 

A 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: a), b) c) és e) pontban foglalt költségek 

tekintetében: kis gazdaságok együttműködő csoportja:  

 amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkező szervezetet alakít, a 

kedvezményezett ez a szervezet.  

 amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezetet (konzorcium), ez esetben 

a kedvezményezett a konzorciumot vezető szervezet.  

 

A 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: a), b) c) és e) pontban foglalt költségek 

tekintetében: a csoport mikrovállalkozás vagy természetes személy tagja.  
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Intézkedés 18. - Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 

 

Támogatás célja 

Az ezen alintézkedés keretében működési alapon szerveződő fejlesztések célja a 

1305/2013/EU rendelet 35.  

Cikk (2) bek. k) pontja szerinti a mezőgazdasági termelői tevékenységek diverzifikálása, 

méghozzá az egészségügyi ellátással, a szociális integrációval, a közösség által támogatott 

mezőgazdasággal és a környezeti és élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos tevékenységekre 

bontás formájában.  

Az együttműködés alapja mezőgazdasági tevékenység, ezért legalább egy mezőgazdasági 

termelő vagy termelők csoportja a tagja. A már működő mezőgazdasági tevékenységre 

épülnek az együttműködés segítségével szervezett, főként a helyi társadalom hátrányos 

helyzetű tagjai számára (bevonandó célcsoport) hasznos, a bevonásukon alapuló 

szolgáltatások: segítő - szociális, egészségügyi - rehabilitációs, szemléletformáló, környezeti 

és élelmiszerügyi oktatás), amelyeket a gazdálkodó a projekt keretében alkalmazható 

kiegészítő jövedelem fejében nyújt. 

 

Támogatás típusa 

Támogatás nyújtható global grant formában a támogatástartalom összeszámítási szabályok 

figyelembevételével a következő támogatási formákban, illetve azok tetszőleges 

kombinációjában (intézkedés jellegétől függően):  

 vissza nem térítendő támogatás,  

Előleg igénybevétele a beruházási költségek esetében lehetséges. 

 

Jogosultsági kritériumok a pályázat benyújtásához 

 «közösség által támogatott mezőgazdaság» együttműködő csoport fogalmának 

(összetétel) való megfelelés (legalább 2 tagból álló csoport),  

 projektterv benyújtása,  

 újonnan létrejött csoport, ill. létező csoport esetén új – még nem megkezdett – projekt.  

 

Kötelezettségek a pályázat benyújtása esetében 

 
oktató tevékenységek). 

 átláthatóság, a tevékenységek és az eredmények széleskörű nyilvánosságra 

hozatalának biztosítása,  

 az együttműködés keretében létrehozott eredmények tagok általi közös használatának 

biztosítása. Kivételt képez ez alól az együttműködés tagjainak az önálló fejlesztései, 

amelyeknek ugyanakkor az együttműködést célját kell szolgálniuk  

 

Elszámolható költségek 
A jelen alintézkedésben a global grant módszert alkalmazunk, vagyis a projekt közvetlen és 

közvetett költségei is jelen alintézkedés keretében kerülnek finanszírozásra.  

Az EMVA rendelet, 35. cikk Együttműködések (5) pont alapján:  

A csoport (önálló jogi személy vagy a konzorciumot vezető jogalany) jogosult a 

projekttervben jóváhagyott, a 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: a), b) c) és e) 

pontban foglalt költségek támogatására.  

Továbbá szintén a jelen alintézkedés keretében a Csoport gazdálkodó magánszemély vagy 

mikrovállakozás tagja(i) a 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés d) pont szerinti, a 
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projekttervben jóváhagyott célok végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek közvetlen 

költségeinek támogatására (az EMVA rendelet 45. cikk (2) bek. szerinti költségek);  

Az oktatási költségek közül - az EMVA rendelet 35. cikk (2) k) pontjának megfelelően - 

kizárólag a környezetvédelemmel és élelmiszerüggyel kapcsolatos oktatás költségei 

számolhatók el.  

 

Pályázatot nyújthat be 

A 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: a), b) c) és e) pontban foglalt költségek 

tekintetében: ―közösség által támogatott mezőgazdaság‖ együttműködő csoportja:  

 Amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkező szervezetet alakít, a 

kedvezményezett ez a szervezet.  

 Amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezete (konzorcium), ez esetben 

a kedvezményezett a konzorciumot vezető szervezet.  

A 1305/2013/EU rendelet 35. cikk (5) bekezdés: a), b) c) és e) pontban foglalt költségek 

tekintetében: a csoport mikrovállalkozás vagy gazdálkodó magánszemély tagja. 

 

IV. LEADER 

 

LEADER típusú fejlesztés, amely más pályázati forrásból nem támogatható 

A Helyi Fejlesztési Stratégiák határozzák meg az adott térség adottságainak és 

szükségleteinek leginkább megfelelő, a helyi aktorok érdemi bevonásán alapuló fejlesztési 

irányokat és tartalmi kereteket, valamint a HFS megvalósításához szükséges és alkalmas 

munkaszervezeti kapacitásokat és működési módokat. 

A Helyi Fejlesztési Stratégia lesz az alapja a LEADER források elnyerését segítő pályázati 

felhívásoknak. 

A Helyi Fejlesztési Stratégia összeállításánál az alábbi célok figyelembe vételét javasolják. 

 

Legfontosabb célok:  

 a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi 

termékek és szolgáltatások),  

 a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, 

illetve azok elérésének előmozdítása,  

 a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének 

erősítése,  

 a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és 

együttműködési készségeinek erősítése.  

 

 


