
 
 
 
 

  
 

 

 

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

 

Pályázat kódja VP2-6.3.1-16 

Keretösszeg 14 milliárd Ft 

Támogatási összeg 
 4 650 000 Ft (15 000 eurónak megfelelő 

forintösszeg) 

Intenzitás 100% 

Pályázók köre 

Főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak 

és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású 

egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet 

Beadás kezdete 2016. március 26. 

Területi korlátozás 

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási 

helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet 

esetén pedig a székhely címe már a támogatás 

benyújtását megelőző év január elsején is a 

jogosult településen, vidéki térségen volt és ezt 

a projekt lezárásáig fent kell tartania. 

Megvalósítási idő 48 hónap 

Támogatható tevékenységek Hagyományos, kézműves termékek előállítása 

Településlista Van 

 

  



 
 
 
 

  
 

 

A felhívás célja: 

 A versenyképes mérethatékonyságot még el nem érő, de adottságaik és ambícióik alapján 

fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők fejlesztése, az általuk megtermelt 

alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása, a termelési mód 

korszerűsítése, környezethatékonyság növelése, magasabb hozzáadott értékű termék 

előállítása, jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. 

 

Pályázók köre: 

 Főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő 

főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben:  

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard 

Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó 

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

euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből 

vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, 

vagy a megelőző három év átlagában. Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző három év 

átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell feltüntetni. 

 

A projekt területi korlátozása: 

 A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet 

esetén pedig a székhely címe már a támogatás benyújtását megelőző év január elsején is a 

jogosult településen, vidéki térségen volt és ezt a projekt lezárásáig fent kell tartania. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  
 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Kisméretű mezőgazdasági termelők fejlesztése, az általuk megtermelt alapanyagok 

feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása, a termelési mód 

korszerűsítése, az üzleti tervben vállaltak alapján. 

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével 

a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, 

vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből 

származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót. 

 

Támogatás összege:  

 Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás. 

 Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. 

 Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. 

 A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának 

függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és 

igényelhető. 

 

Előleg mértéke: 

 Nem releváns. 

 

Projekt megkezdése: 

 A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 

megkezdheti. 

 

 



 
 
 
 

  
 

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 

legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. 

 

Határidő:  

 A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-étől 2018. március 20-áig lehetséges. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

– az első szakasz zárása: 2016.04.22. 

– a második szakasz zárása: 2016.09.23. 

– a harmadik szakasz zárása: 2017.03.03. 

– a negyedik szakasz zárása: 2018.03.19. 


