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2016. október közepéig megjelent pályázatok aránya

Megjelent
pályázatok:
38 db (57%)

Megjelenésre
vár:
29 db (43%)

942,51 Mrd Ft
(73 %)

TELJES VP FORRÁS
1 294 Mrd Ft

351,49 Mrd Ft
(27 %)
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Megjelent pályázatok (38 db) Összérték: 942,51 Mrd Ft
Pályázat neve
 Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés
 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai
gazdálkodás fenntartása
 LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének
támogatása
 Trágyatároló építése és korszerűsítése
 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban
 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in situ megőrzése

Pályázati
keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek

Meghirdetés
időpontja

158,62 aktív mezőgazdasági termelők

2015. október 7.

aktív mezőgazdasági termelők

2015. október 7.

51,48
0,96
5,66

előzetesen elismert LEADER Helyi
Akciócsoportok
mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági
termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági
termelő

2015. november 10.
2015. november 20.

151,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis

2015. december 28.

14,00

állattartók

2015. december 29.

 Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme

3,78

aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző
tevékenységet végző szervezet

2015. december 29.

 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítása

6,78

erdőgazdálkodók

2016. január 28.

 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

14,00

 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia
felhasználásának lehetőségével

22,50

 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására
öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás

19,00

 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény
termesztés fejlesztése című felhívás

3,00

 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak
létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak
korszerűsítését támogató felhívás
 Egyedi szennyvízkezelés
 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett

12,00

mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között,
mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező
mezőgazdasági termelő.
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,
fiatal mezőgazdasági termelő)
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági
termelő,mezőgazdasági termelők egy
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)
mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő,
mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal
mezőgazdasági termelő)
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja,
fiatal mezőgazdasági termelő)
önkormányzatok

23,62

aktív mezőgazdasági termelő

22,00

2016. február 1.

2016. február 1.

2016. február 1.

2016. február 1.

2016. február 1.
2016. február
3 9.
2016. február 9.

Megjelent pályázatok (38 db) Összérték: 942,51 Mrd Ft
Pályázat neve

Pályázati
keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek

 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés

26,90 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy

 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

23,70

 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések
 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek

aktív mezőgazdasági termelők, vagy mezőgazdasági
termelők egy csoportja

Meghirdetés időpontja

2016. február 9.
2016. február 9.

25,85 aktív mezőgazdasági termelő

2016. február 9.

25,50 magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik

2016. február 9.

2,7

magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók

2016. március 16.

 Állattartó telepek korszerűsítése

5,95

állattartó mg-i vállalkozások (80%-os korlát)
(mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők
egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. március 25.

 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

19,86 szarvasmarha tartó mg-i vállalkozások

2016. március 25.

 Baromfitartó telepek korszerűsítése

19,86 baromfitartó mg-i vállalkozások

2016. március 25.

 Sertéstartó telepek korszerűsítése

19,86 sertéstartó mg-i vállalkozások

2016. március 25.

 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

3,97

2016. március 25.

 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

36,53 tejtermelő mg-i vállalkozások

 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

49,5

 Erdősítés támogatása
 Tájékoztatási szolgáltatás
 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése,
korszerűsítése
 A Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és
vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
 Az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatása
 Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés - ÚJ

50
7,82

juh,kecsketartó mg-i vállalkozások
Mezőgazdaságit termelők és csoportjaik, fiatal
gazdálkodók

2016. május 11.

Jogszerű földhasználók

2016. május 20.

Tájékoztatást szolgáltató szervezet

2016. május 24.

19,68 Mg-i termelők és csoportjaik, fiatal gazdálkodók
1
3,51
40
40

2016. március 30.

aktív mezőgazdasági termelők

2016. június 6.
2016. június 10.

aktív mezőgazdasági termelők
2016. június 10.
mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági termelőnek
2016. július 12.
nem minősülő mikro- és kisvállalkozások
aktív mezőgazdasági termelők
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2016. szeptember 30.

AKG-Öko gazdálkodást támogató
pályázatokban született döntés
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés: VP keret: 158,6 Mrd Ft
•
•
•
•
•
•

Az Agrár környezetgazdálkodási támogatás esetében majdnem háromszoros igény érkezett be
Egy pályázó több tematikus előíráscsoportra is pályázhatott. A kérelmezők több, mint a fele
valamelyik területén biztosan nyert.
A rendelkezésre álló összeg 88%-a a 300 hektár alatti területek számára biztosított.
A túligénylés miatt minden tematikus előíráscsoport esetében ponthatárt kellett húzni.
Az értékelés objektív szempontok alapján zajlott.
Az Eu-s szabályozás miatt visszaosztásra nincs lehetőség.

Ökológiai gazdálkodás támogatása:
•

•
•
•

VP keret: 51,6 Mrd Ft

Az ökológiai gazdálkodás támogatás keretösszegét a Kormány a korábbi időszakhoz képest
több mint háromszorosára növelte, így a rendelkezésre álló 51 Mrd Ft forrás elegendő a
beérkezett igények kielégítéséhez.
A 2242 db benyújtott támogatási kérelemből 2186 nyert.
Az összes rangsorba állított kérelem támogatásra került.
Ez azonban azt is jelenti, hogy 2017-ben nem indul újabb ökológiai gazdálkodást támogató
5
pályázat.
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Ökológiai gazdálkodás támogatása
Célterületenkénti igénylések és nyertesek száma (darab)
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Ökológiai gazdálkodás támogatása
nyertes pályázatok aránya célterületenként (hektárban)
7 872 ha

Ökológiai szántó
Ökológiai gyep
Ökológiai ültetvény

Ökológiai
célterületek
54 017 ha

60 909 ha
Összes nyertes
terület:

122 798 ha

ÚJ! Agrár-környezetgazdálkodási program
A 18.187 gazdaság 24.143 kérelméből 9.536 gazdaság 11.327 kérelme nyert
az előző kiírásban. Ez mintegy 190 Mrd forintos támogatási keret.
• szőlő- és gyümölcsültetvény, illetve az állattenyésztés esetén nagyobb lett az
elutasítási arány.
• megyei, térségi eltérések is vannak, pl. Bács Kiskun, Csongrád, illetve Heves
megyék esetében.

ÚJ! AKG pályázat
• A felhívás megjelenése: 2016 szeptember 30.
• Keretösszeg: 40 Mrd Ft
 Szőlő- és gyümölcsültetvények: 15 Mrd Ft
 Állattartók (állatlétszámhoz igazodva): 25 Mrd Ft
• Kötelezettségvállalás időtartama: 5 év
• Kötelezettségvállalás kezdete: 2017. január 1.

Új kiválasztási rendszer:
Szántó tematikus előíráscsoport:
• állattartók előnyt élveznek
Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport:
• új fedvények (erózió, aszály)

Tematikus előíráscsoportok

Ponthatár

Rangsorolt
kérelmek
száma
(db)

AKG terület alapján,

Támogatott Támogatás Támogatott Rangsorolt kérelmek
degresszióval számolt Támogatás
terület
támogatási igénye
kérelem
aránya
tám. tartalom
aránya
(db)
(%)
(ha)
(Ft)
(Ft)

(%)

Horizontális szántó

60 pont

7 224

3 781

52

239 970

205 172 569 273

82 274 613 280

41

MTÉ területi lehatárolás, szántó
túzokvédelmi előírásokkal (Zonális)

59 pont

730

416

57

15 844

21 654 051 339

9 572 383 270

46

MTÉ területi lehatárolás, szántó kék
vércse védelmi előírásokkal (Zonális)

55 pont

138

69

50

1 694

2 961 677 048

947 072 986

33

63 pont

1 514

548

36

14 499

34 510 719 091

8 766 086 195

26

66 pont

322

12

4

292

7 588 815 098

144 676 641

2

58 pont

99

38

38

727

787 736 797

284 118 419

36

58 pont

490

171

35

5 329

5 530 915 895

2 233 513 937

41

58 pont

137

50

36

1 609

1 831 363 899

566 054 599

31

Horizontális gyep

61 pont

3 219

825

26

34 836

30 686 755 342

8 688 750 705

28

MTÉ területi lehatárolás, gyep
túzokvédelmi előírásokkal (Zonális)
MTÉ területi lehatárolás, gyep
nappali lepke védelmi előírásokkal
(Zonális)

60 pont

896

598

67

50 848

32 823 985 874

22 357 460 657

68

43 pont

10

10

100

328

81 005 312

81 005 312

100

MTÉ területi lehatárolás, gyep alföldi
madárvédelmi előírásokkal (Zonális)

61 pont

1 163

457

39

28 035

18 394 253 606

8 072 118 310

44

57 pont

222

73

33

5 086

3 694 888 274

1 535 529 409

42

61 pont

104

23

22

1 053

1 555 386 951

403 944 566

26

Horizontális ültetvény

64 pont

7 731

4 209

54

39 065

78 174 709 980

41 432 316 778

53

horizontális nád

52 pont

57

47

82

2 250

202 137 272

177 707 231

24 056

11 327

47

441 466

445 650 971 051

187 537 352 294

MTÉ területi lehatárolás, szántó
alföldi madárvédelmi előírásokkal
(Zonális)
MTÉ területi lehatárolás, szántó
hegy- és dombvidéki madárvédelmi
előírásokkal (Zonális)
Szántó belvíz érzékeny területi
lehatárolással (zonális)
Szántó erózió érzékeny területi
lehatárolással (zonális)
Szántó aszály érzékeny területi
lehatárolással (zonális)

MTÉ területi lehatárolás, gyep hegyés dombvidéki madárvédelmi
előírásokkal (Zonális)
Gyep belvíz érzékeny területi
lehatárolással (zonális)

Összesen
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88
43

ÚJ! Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
A felhívás megjelenése: 2016. szeptember 30.

40 Mrd Ft

A felhívás célja:

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a
résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet
tevékenységek elvégzését vállalják.

Kedvezményezettek:

A projekt megvalósításának időtartama:

Támogatás mértéke:

Tartalmi értékelési szempontok:

aktív mezőgazdasági termelők

2017. január 1. – 2021. december 31.

Tematikus előíráscsoport megnevezése

Horizontális ültetvény

Horizontális szántó
egyéb gyümölcsösök
szőlő

Támogatás maximális összege
(euró/ha/év)
270
534
644

A támogatást igénylő gazdaságának üzemmérete (ha)

Támogatásintenzitás szintje (%)

1 – 300 ha
300,01 – 1200 ha
1200,01 ha felett

100%
85%
50%

A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2016. november 2. – 2016. december 2.

Tartalmi értékelési szempontok

Adható pontszám

Horizontális szántó

Horizontális ültetvény
egyéb gyümölcs
szőlő

Az értékelés alapja

Területi szempontok
•

nitrátérzékeny terület

2

2

2

2015. évi MePAR fedvény

•

kedvezőtlen adottságú terület

3

5

5

2015. évi MePAR fedvény

•

eróziós terület

13

13

2015. évi MePAR fedvény

•

aszályérzékeny terület

5

5

2015. évi MePAR fedvény

•

Natura 2000 terület

3

Maximális pontszám:
Egyéb szempontok
Agrárvégzettség
•
felsőfokú
•
középfokú
A támogatást igénylő a kötelezettségvállalásait
szaktanácsadóval való egyeztetés alapján tette meg
•

2 ÁE/ha felett

Állatállománnyal rendelkezik •
1-2 ÁE/ha
•
0,7-1 ÁE/ha
Védett
őshonos
és/vagy
veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajtákkal rendelkezik
több mint 75%A tematikus előíráscsoportba •
ával
a
földhasználati
kategóriának
megfelelő •
50%-74,9
%
terület
közötti
több mint 90%Legalább
5
éves •
nál
földhasználati jogosultság a
tematikus előíráscsoportba •
50%-89,9
%
bevinni kívánt összes terület
között
Maximális pontszám:
A választott előírások környezeti hozzáadott értéke
Maximális pontszám:
Elérhető maximális pontszám:

2015. évi MePAR fedvény

8

25

25

6
3

8
6

8
6

2

2

2

oklevél / bizonyítvány
szaktanácsadó
kiállított igazolás

által

20
ENAR nyilvántartás

15
10

tenyésztőszervezeti
igazolás

2
8

12

12

6

10

10

6

13

13

4

10

10

35

35

40
40

40
40

100

100

2015.
évi
egységes
területalapú támogatási
kérelem

AKG támogatási kérelem
44
Környezeti hozzáadott érték
36
36
88

AKG támogatási kérelem

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
Felhívás megjelenése:

Támogatási keret:

2015. 12. 29.

14 Mrd Ft

Támogatási kérelem
benyújtási időszakok:

2016. február 1-29.
2017. február 1-28.

Jogosultak:
A felsorolt állatfajták nőivarú
egyedeit, baromfifélék esetében
vegyes ivarú állományokat tartó, a
génmegőrzésből származó
többletköltségeket viselő, a
nyilvántartási rendszerekben az
állatok tartójaként bejegyzett
állattartók

A támogatás célja:
Támogatási jellege:
Normatív, 5 éven át,
E-kérelemmel
együtt ig.

Max. támogatási összeg:
Fajtól függően (tyúk) 25 –
(ló) 500 EUR/egyed/év

A kötelezettségvállalás kezdete: 2016.január 1., illetve 2017. január 1.

az
alacsony
létszámmal
rendelkező védett őshonos és a
veszélyeztetett
mezőgazdasági
állatfajták nőivarú állományának
a
fajták
eredeti
tartási-,
takarmányozási körülményekhez
hasonló,
in
situ
feltételek
közötti, tenyésztésben történő
életképes
populációjának
fenntartása a genetikai állomány
megőrzéséről
és
az
adott
állatfajták
fennmaradását
biztosító
tenyésztési
programokról szóló jogszabályok
keretein belül.
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Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
Felhívás megjelenése:

Támogatási keret:

2015. 12. 29.

3,78 Mrd Ft

Jogosultak:
Aktív mezőgazdasági
termelők, génmegőrző
tevékenységet végző
szervezetek

Támogatási jellege:
Normatív, 5 éven át,
Kifizetési kérelem:
évente, április 1 –
május 2. között

Támogatási összeg:
megőrzött tételtől függően
20-40 eurónak megfelelő
forintösszeg/tétel/év
A kötelezettségvállalás kezdete: 2016.január 1., illetve 2017. január 1.

Támogatási kérelem
benyújtási időszakok:
2016. április 1- május 2.
2017. április 1- május 2.
A támogatás célja:
a ritka és veszélyeztetett
növényfajták genetikai
erőforrásainak és
mikroorganizmusok megőrzése,
ugyanis a mezőgazdasági- és
élelmezési célú növényfajok
tájfajtái, termesztésből kiszorult
fajtái, régi fajtái, illetve az egyéb
haszonnövények ökotípusai,
továbbá ezek vad- és rokonfajai,
valamint a mikroorganizmusok
kivétel nélkül veszélyeztetett
kategóriába sorolandók, mivel
fenntartás és megőrzés nélkül
eltűnnek.
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Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
Felhívás megjelent:

2016. 02. 09.

Támogatási keret:
25,8 Mrd Ft

Támogatás jellege:
Jogosultak:
aktív mezőgazdasági
termelők,
akik
Natura 2000 gyepterületen
gazdálkodnak, ideértve az
ideiglenes gyepeket és a
fásított réteket, legelőket

normatív, e-kérelemmel
együtt igényelhető
Kötelezettségvállalás: 5 év,
2016. január 1. és 2020.
december 31. között
Támogatás mértéke:
69 eurónak
megfelelő
forintösszeg/ha/év

Támogatási cél:
a jogszabályi előírások
betartásából származó
többletköltség, valamint
bevételkiesés kompenzációja a
gazdálkodók számára,
mivel
a Natura 2000 hálózat gyep
területeire a Natura 2000
gyepterületek fenntartásának
földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 18.) Korm.
rendelet értelmében speciális
földhasználati előírások
vonatkoznak, melyek betartása
többletköltséget, illetve
bevételkiesést jelent a
gazdálkodók számára.
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A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, területés tájhasználat váltás együttműködései
A felhívás tervezett megjelenése: 2016. év végéig

Támogatási keret:
1 Mrd Ft

Jogosultak:

Támogatási jellege:

Erdőgazdálkodók vagy
mezőgazdasági termelők
egy csoportja

vissza nem térítendő
támogatás,
a részletek kidolgozás
alatt

Max. támogatási összeg:
- együttműködések szervezése, működtetése esetén:
90%, max. 25 ezer eurónak megfelelő forintösszeg
- együttműködésen belüli egyedi projektek: a beruházás
típusától függő tám. Intenzitás (1305/2013/EU rendelet II.
melléklete szerint), max. 80 ezer eurónak megfelelő
forintösszeg

A támogatás célja:
több gazdálkodó összehangolt
cselekvésén alapuló,
tájgazdálkodási célú komplex,
térségi szintű mintaprojektek
megvalósítása.
Tájgazdálkodási célterületek:
- jogszabályok által jelenleg
lehatárolt
tájgazdálkodási
mintaterületek (VTT, Ős-Dráva,
Duna-Tisza-közi Homokhátság)
- egyéb, előkészítés alatt álló
tájgazdálkodási területek
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Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai
beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása
Felhívás tervezett
megjelenése:

2017. 04. 01.

Támogatási keret:
3,83 Mrd Ft

Jogosultak:
1. In vitro esetén: tenyésztési
hatóság, oktatási-kutatási
intézmények, mesterséges
termékenyítő állomás, embrióátültető állomás, spermatároló
központok, fajta fenntartásáért
felelős tenyésztő szervezetek.

Támogatási
jellege:
Normatív, 5 éves
köt. váll.

2. Ex situ esetén: a tenyésztő

szervezet, valamint azon fajta
esetében, ahol központi nevelés
nem folyik, ezek tagjai

3. Tanácsadói tevékenység
esetén: a fajta fenntartásáért
felelős tenyésztő szervezetek

A
kötelezettségvállalás
kezdete:
legkorábban 2017.
május

Támogatási kérelmek
benyújtásának első
(tervezett) szakasza:

2017. május 2-31.
Támogatási célok:

1. mg-i állatfajták genetikai anyagának
(sperma, embrió vagy petesejt)
begyűjtése, előkészítése laboratóriumi
körülmények közötti - in vitro tárolásra mélyhűtéses eljárással.
2. hímivarú mg-i állatfajtáknak (kivéve
baromfi) az eredeti tartási,
takarmányozási feltételektől eltérő
módon, - ex situ - környezetben történő
megőrzése.
3. mg-i állatfajták megőrzését segítő
tenyésztési, génmegőrzési feladatok
ismertetése a tenyésztőkkel,
tanácsadás a végrehajtásban. A
hasznosítási lehetőségek ismertetése,
megteremtése, a hasznosítás 16
elősegítése.

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
Felhívás tervezett megjelenése: 2016. december
Jogosultak:

Támogatási keret:

(ill. nemzeti jogszabály hatályba lépését követően!)

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

2,45 Mrd Ft

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

A támogatás célja:
•

•

Ökológiai gazdálkodás támogatása:
- kiválasztási kritériumokon keresztül Többletpontot kap a pontozás során a pályázó, ha
biotermékkel lép be nemzeti minőségrendszerbe.

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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Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége
Felhívás tervezett megjelenése: 2017. tavaszán

Támogatási keret:
7,97 Mrd Ft

Kedvezményezettek:
Olyan mg-i termelők
csoportosulása, akik az
M3.1 alintézkedésben
támogatott
minőségrendszereknek
megfelelően állítják elő
termékeiket

A támogatás célja:

Támogatási intenzitás:
Az elszámolható
költségek 70%-a

•

Ökológiai gazdálkodás támogatása:
Terveink szerint azon pályázók, akik olyan minőségi
rendszer promótálását vállalják fel, melyben
biotermékek vesznek részt, többletpontot kapnak.

•

a termelői csoportosulások minél
szélesebb körben
megismertethessék a
minőségrendszerek működését,
valamint a minőségjelöléseket, és
felhívják a figyelmet a
minőségrendszerek keretében
előállított termékek
megkülönböztető tulajdonságaira
más hasonló termékektől.
További cél, hogy a támogatást
igénybevevők az előállított
mezőgazdasági termékek,
élelmiszerek vásárlására 18
ösztönözzék a fogyasztókat.

Agrár-Innovációs Operatív csoportok létrehozása
és az innovatív projekt megvalósításához
szükséges beruházás
Cél: 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.
Támogatható tevékenységek:
•

Operatív Csoportok létrejöttének és működésének támogatása

•

Operatív Csoport beruházásának támogatása

Várható
megjelenés:
2016.
december

Célterületek:
Keretösszeg: 10 Mrd Ft
A. Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása
B. Mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása 11 Mrd Ft
C. Erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projekt megvalósítása
3 Mrd Ft
Kedvezményezettek:
A.
mg-i termelők, fiatal mg-i termelők és csoportjaik
B.
nem mg-i termelő mikro- és kisváll., mg-i termelők és csoportjaik
C.
magánjogi erdőgazdálkodók

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban
Támogatási kérelmek
benyújtásának
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)

első szakasza:
2016. 02. 25. – 2016. 04. 25.
második szakasza:
2016. 04. 26. - 2016. 07. 25.
harmadik szakasza:
2016. 07. 26. - 2016. 10. 25.
Beadott kérelmek 2016.
október közepéig:
1116 db
Az igényelt támogatási összeg:
205,58 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-

A felhívás megjelenése: 2016. július 12.

Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása

Támogatási keret:
40 Mrd Ft

Eddigi igénylés:
Összesen: 485 db

33,36 Mrd Ft

Önállóan támogatható tevékenységek:
•
•

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
Energiahatékonyság növelése, megújuló energia

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
•
•
•
•
•

Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét(5%)
Telepi infrastruktúra fejlesztése (15%)
Ingatlan vásárlása (2%)
Bortároló tartálykapacitás bővítése, kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező
pl. puffertartály (20%)
Fahordó vásárlása (min. gönci hordó méretű, max. 10 millió Ft)

Támogatási összeg:
maximum 200 millió Ft

Támogatási intenzitás:
50 % (Pest megye: 40%)

Támogatást igénylők: mezőgazdasági

termelő, termelői csoport és termelői szervezet,
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikroés kisvállalkozás.

Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza: 2016. szeptember 12. – 2018. szeptember 11.

A kertészetek korszerűsítésére
megjelent négy darab pályázati felhívás

Üveg- és fóliaházak létesítése, Keretösszeg:
22,5 Mrd Ft
energiahatékonyságának
növelése geotermikus energia Eddig igényelt:
felhasználásának lehetőségével 34,71 Mrd Ft

Keretösszeg
22 Mrd Ft
Eddig igényelt:
29,16 Mrd Ft

Gombaházak - hűtőházak
létrehozása, meglévő
gombaházak - hűtőházak
korszerűsítése

Max. támogatási összeg

500 millió Ft
(közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Ültetvénytelepítés támogatása
öntözés kialakításának
lehetőségével
Max. támogatási összeg
75 millió Ft
(közös beruházás: 150 millió Ft)

Keretösszeg
19 Mrd Ft
Eddig igényelt:
11,02 Mrd Ft

Keretösszeg
3 Mrd Ft
Eddig igényelt:
270 millió Ft

Gyógy- és fűszernövény
termesztés fejlesztése

Max. támogatási összeg
Támogatási kérelmek
50 millió Ft
benyújtásának kezdete:
(közös beruházás: 100 millió Ft)
2016. március 3., 4., 7., 9.

Felhívás megjelenése: 2016. 05. 11.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
A felhívás célja: a mezőgazdasági termelés biztonsága és
Támogatási keret:
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a
vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható
49,5 Mrd Ft
gazdálkodás,
takarékos
öntözési
technológiák
elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési
Október közepéig beérkezett
módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása,
kérelmek összesen: 82 db
a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi
Támogatási igény: 3 Mrd Ft
szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó
állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések
támogatása.
Támogatás mértéke:
egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint,
kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint
Jogosultak:
vissza nem térítendő támogatás.
• mezőgazdasági termelő

•

illetve csoportjaik
fiatal mezőgazdasági
termelő

Támogatási intenzitás:
50 % (Pest megye: 40%)
+ 10 – 10 százalékponttal növelt intenzitás
fiatal gazda és kollektív beruházás esetén

Vízjogi engedélyköteles beruházások
esetében a pályázat benyújtásának
feltétele a jogerős elvi vízjogi
engedélyek megléte.

Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza: 2016. 08. 01. – 2016. 11. 07.

Mezőgazdasági kisüzemek
fejlesztése
Max. támogatási összeg
Támogatási kérelmek
benyújtásának
első szakasza
2016. 03. 31. – 2016. 04. 29.

a pályázó egyösszegű
átalány formájában, két
részletben nyerhet 15.000
eurónak megfelelő
támogatást

Támogatási kérelmek
benyújtásának
második szakasza
2016. 04. 30. - 2016. 09. 23.

Támogatási keret
14 Mrd Ft

Jogosultak

főállású őstermelő, vagy mikro-vállalkozásnak és
mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású
egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet. A
kérelem benyújtását megelőző naptári évben a
mezőgazdasági tevékenységből származó
mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro
STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro
STÉ értéket.

Beadott kérelmek 2016. október 10-én:
869 darab
Az igényelt támogatási összeg:
4,12 milliárd forint
Felhívás megjelenése: 2016. 02. 01.

Felhívás megjelenése: 2016. október

Kertészeti gépbeszerzés támogatása
Kötelezően benyújtandó három,
azonos műszaki paraméterekkel
rendelkező gépre vonatkozó, magyar
nyelvű árajánlat.

Támogatási keret:
18,08 milliárd Ft

Támogatási intenzitás:

Benyújtás első szakasza:
2017. januártól

50 % - konvergencia régiók
40 % - Közép-Magyarországi régió
+ 10 százalékponttal növelt
intenzitás fiatal gazda, kollektív
beruházás

Támogatási célok:
Max. támogatási összeg :
10 millió Ft (közös beruházás:
20 millió Ft)
Traktor esetében: 5 M Ft

• kertészeti termeléshez kapcsolódó
munkagépek, eszközök beszerzése
• önjáró betakarítógépek beszerzése
• maximum 1 db, legfeljebb 80 kW
motorteljesítményű traktor beszerzése
(75 %-os STÉ korlát!)

Nem mezőgazdasági tevékenységek
indításának (I.) és fejlesztésének (II.)
támogatása :
Az I. pályázati felhívás megjelent: 2016. augusztus 25-én

Két pályázati felhívás:
• I. Nem mezőgazdasági
tevékenységek indításának
támogatása:

13,85 Mrd Ft
•

II. Nem mezőgazdasági
tevékenységek fejlesztésének
támogatása:

35,9 Mrd Ft

Teljes keret:
50 Mrd Ft

Támogatás mértéke:
I. 12 millió Ft átalány jellegű
támogatás üzleti terv alapján
II. 30 millió Ft a beruházás
elismerhető költségének maximum
50-70% 290/2014-es Kormány
rendelet alapján
Támogatható tevékenységek:
Kézműves tevékenységek
Kisipari tevékenységek
Turisztikai szolgáltató
tevékenységek
Bármilyen egyéb termelő vagy
szolgáltató tevékenység

A közeljövőben megjelentetni tervezett legfontosabb pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1476/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat)

Pályázati felhívás
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz
kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás
Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt
megvalósításához szükséges beruházás támogatása
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése

Forráskeret
Mrd Ft
35,94
12,64
13,91
18,08
37,75
26,09
24,95

18,40

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

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

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu

