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Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére 

irányuló beruházások támogatása 

Pályázat kódja VP6-6.4.1-16 

Keretösszeg 35,94 milliárd Ft 

Támogatási összeg 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg 

Intenzitás 50–70% (a fejlesztés helyétől függően) 

Pályázók köre 

 Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki 
térségekben működő mikrovállalkozás 

 Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági 
termelő 

 Őstermelő 

Területi szűkítés 
Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben és a 
Balaton Kiemelt Üdülő Körzetben található települések 

Beadás kezdete 2017. április 3. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható 
tevékenységek 

 falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, 
vendéglátás) továbbfejlesztése; 

 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;  

 ingatlan vásárlása;  
 kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez 

szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, 
kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; 
étkezőbútorok beszerzése);  

 projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek; 
 az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő 

szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;  
 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 

kialakítása; 

VTSZ, TESZOR lista – 
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Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban 
az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

 székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 
elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;  

 a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő 
településen található;  

 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;  
 a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel 

rendelkezik. 
 

Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az 
alábbi feltételeknek: 

 székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év 
január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;  
a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékletében szereplő 
településen található;  

 igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben 
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A 
mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó 
árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 8. számú mellékletében 
szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;  

 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval. 
 
Az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő 
kedvezményezetti körbe tartoznak.  
 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 

Támogatásban nem részesíthetők köre: 

 a VP6-6.2.1-16 kódszámú - „Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 
mikrovállalkozás indítása” című felhívás keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel 
ugyanezen tevékenységre vonatkozóan; 

 aki támogatást nyert a GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési 
kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások 
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, valamint a GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és 
középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, vagy a GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- 
és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása címen;  
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 aki támogatást nyert a VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatása címen. 

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy beruházás 

megvalósítása - pl: épület, építmény létesítése, fejlesztése, új gép, berendezés vásárlása - 

kötelező) (a támogatott tevékenységek nem kapcsolódhatnak elsődleges mezőgazdasági 

termeléshez):  

a) falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A 

turisztikai fejlesztés támogatható;  

b) a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő 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 (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 

feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).  

Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (11. számú mellékletben nevesített 

településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan építése vagy 

fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható 

tevékenységgel együttesen támogathatóak:  

 ingatlan vásárlása (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);  
 a 3.1.1.1. a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez 

szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, 
férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése),  

 projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek  
 az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és 

fejlesztése;  
 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület 

tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia 
igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok 
alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia 
használata, napelemes rendszer kialakítása). 
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A felhívás keretében támogatható összes tevékenység a 2014-2020 programozási időszakra 

rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján „Csekély összegű 

támogatás” támogatási kategóriába tartozik. 

 

Műszaki és szakmai elvárások: 

 A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet 
támogatásban a „Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése VP 6- 6.4.1. – 16” című 
felhívásában.  

 Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez 
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint az 
engedélyezési eljárás kapcsán a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni 
szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi 
hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a 
hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt.  

 Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős 
építési engedélyt a hozzá kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
tervdokumentációval együtt. 

 Építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell a tervezett fejlesztés 
megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli 
elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi 
ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot. 

 Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt 
a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Az első elszámolással érintett 
kifizetési kérelem feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási 
dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati 
szerződés megléte és benyújtása. 

 Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva 
álló értékelési szakasz első napján hatályos, az MVH honlapján közzétett Építési 
Normagyűjtemény (továbbiakban ÉNGY) alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában 
is a támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos 
ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a 
következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel. 

 Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem 
benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai 
berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység 
megvalósítását szolgálja.  

 Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia 
alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie. 
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 A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával 
üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, 
a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

 

A kedvezményezett köteles: 

 A támogatást igénylő nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételének a 
projekt megvalósítását követő első teljes lezárt üzleti évben meg kell haladnia a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes, vagy nem teljes lezárt üzleti év 
nem mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételét. 

 A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon 
belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását. 

 Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és/vagy fejlesztésére irányul, az 
utolsó kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a Falusi és Agroturizmus Országos 
Szövetsége ( továbbiakban FATOSZ) által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó 
Minősítő Bizonyítvány csatolása.  

 Amennyiben a kedvezményezett Őstermelő, abban az esetben az utolsó kifizetési kérelem 
benyújtásáig köteles az új egyéni vállalkozást befejezetten megalapítani és tevékenységét 
bejelenteni. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen 
fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett 
feladata. 

 

Területi korlátozás:  

A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található 
településeken (3., 4.,vagy 11. számú melléklet) van lehetőség. 
 
Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, nem támogathatók a 
„Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken 
megvalósuló fejlesztések.  
 
Amennyiben a projekt keretében egyéb szálláshely kialakítása valósul meg, úgy kizárólag a 
„Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi Program” földrajzi területét jelentő településeken 
megvalósítandó fejlesztések támogathatók.  
 

A Vidékfejlesztési Program alapján nem támogathatóak Budapest és a budapesti 
agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. 
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Támogatás összege:  

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás kis összegű (de-minimis) vissza nem térítendő 
támogatásnak minősül.  
 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő 
forintösszeg (kb. 50 millió Ft).  
 
A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az 
alábbiak szerint alakul:  
 

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50% 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen 60% 

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal 
fejlesztendő” járásban lévő településen 

70% 

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus 
Maximális mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve (%) 

Általános költségek és immateriális javak költségei 5% 

 ebből  

o közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

o műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 

o tájékoztatás, nyilvánosság 0,5% 

o könyvvizsgálat 0,5% 

o projektmenedzsment 2,5% 

Ingatlan vásárlás 2% 

 

 

Előleg mértéke: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 
igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. 
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Határidő: 

Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet, 
továbbá egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a 
támogatásra.  
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. naptól 2019. január 
28-ig van lehetőség.  
 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 
együttesen elbírálásra:  

 2017. május 3.  

 2017. június 5.  

 2017. július 5.  

 2017. október 5. 

 2018. január 5.  

 2018. május 7.  

 2018. augusztus 7.  

 2018. november 7.  

 2019. február 7.  

 2020. május 7. 
 
Támogatási kérelmet kizárólag MVH ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat 
be. 
 

 


