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Vidékfejlesztési Program forrásai
Összes forrás - 1294 Mrd Ft
Megjelent

Megjelenésre vár

6%

94%

Felfüggesztett pályázati felhívások
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés.
Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése.
Baromfitartó, szarvasmarhatartó, sertéstartó, juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése.
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése.
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági
tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása.
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a
feldolgozásban.
Üveg- és fóliaházak létesítése és korszerűsítése.
Gombaházak - hűtőházak létrehozása, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése
Kertészeti gépbeszerzés támogatása

A kertészetek korszerűsítésére még nyitott pályázati
felhívások
Ültetvénytelepítés
támogatása
öntözés
kialakításának
lehetőségével

Max. támogatási összeg
75 millió Ft
(közös beruházás: 150 millió Ft)

Keretösszeg:
19,33 Mrd Ft

Keretösszeg:
3 Mrd Ft

Eddig
igényelt:
13,22 Mrd Ft

Eddig
igényelt:
442 millió Ft

Következő értékelési határnap:

2017. április 30.

Gyógy- és
fűszernövény
termesztés
fejlesztése
Max. támogatási összeg
50 millió Ft
(közös beruházás: 100 millió Ft)

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Támogatási összeg

15.000 euró
Keretösszeg

5 Mrd Ft

Beadott kérelmek 2017.
február 8-ig:
958 darab
Az igényelt támogatási
összeg:
4,53 milliárd forint
Csongrád megyei
igénylés:

0,61 Mrd Ft
130 db TK

Jogosultak
Főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági
termelőnek minősülő főállású
egyéni vállalkozó, vagy szociális
szövetkezet. A kérelem benyújtását
megelőző naptári évben a
mezőgazdasági tevékenységből
származó mezőgazdasági termelés
értéke 3000-6000 euro STÉ.
Vidéki térségből!

Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. március 31. - 2018. március 30.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
A felhívás megjelenése: 2016. december 20.

Jogosult
• legfeljebb 40 éves természetes személy
- mezőgazdasági jellegű szakismeret
- 12 hónapnál nem régebbi mezőgazdasági egyéni
vállalkozói regisztráció
- 6000-25000 euró STÉ
• jogi személy esetén, annak személyében kizárólagos
tulajdonosa és ügyvezetője

•
•
•

3. év január 1-től főállású egyéni vállalkozó
4. év végére elérni a garantált bérminimumot
6000 euro STÉ üzemméretet fenntartani

Támogatási összeg

40.000 euró
Keretösszeg

37,75 Mrd Ft

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

Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. március 16. - 2019. február 28.

Első értékelési határnap: 2017. március 31.

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
A felhívás célja:
azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése,
amelyek villamos energia, vízellátási rendszere, vagy szennyvíz
kezelése elavult, illetve nem megfelelően, vagy nem került
kiépítésre.

•
•

megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint
lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó
tanyán, mint tartózkodási helyén él
a tanya a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van
Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. március 31. - 2019. április 1.

Támogatási összeg:
•

Természetes személyek max.
6,2 millió forint
• Önkormányzatok max.
50 millió forint

Támogatási intenzitás:

Támogatási keret:

járástól függően

8,23 Mrd Ft
Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. március 31. - 2019. április 1.

Első értékelési határnap: 2017. május 02.

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
Támogatási
összeg max.:
160 ezer euró

Támogatási
intenzitás:
50 % - 60% - 70%
Járás besorolásától
függően!

Támogatható tevékenységek:
Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások
(pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A
turisztikai fejlesztés támogatható;

Pályázhat
Melléklet szerinti 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.
Például:
népi
iparművészeti termékek, dísztárgyak készítése
(fa, papír, fém alapanyagból, kerámia stb.)

Mezőgazdasági termelőnek
minősülő mikrovállalkozás,
őstermelő is (bevétel 50%-a
mezőgazdaságból)!
Vidéki térségből!

Támogatási kérelmek benyújtása: 2017. április 03. - 2019. január 28.

Első értékelési határnap: 2017. május 03.

2017-ben megjelentetni tervezett pályázatok
(március 31-ig)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás –13,91
Mrd Ft
Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása – 11,29 Mrd Ft
Szaktanácsadók továbbképzése – 0,19 Mrd Ft
Szakmai tanulmányutak, csereprogramok – 1,53 Mrd Ft
A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései – 1,00 Mrd Ft
Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges
beruházás támogatása – 24,95 Mrd Ft
LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése
és megvalósítása – 1,92 Mrd Ft
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság – 1,30 Mrd Ft
Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok
és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért – 3,84 Mrd Ft
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése – 1,61 Mrd Ft
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások – 4,00
Mrd Ft
Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése – 2,24 Mrd Ft
Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ vagy in vitro megőrzése,
továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása – 3,83 Mrd Ft

Köszönöm a figyelmet!
csongrad@nak.hu
62/423-360

