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Együttműködések támogatása a  

REL és a helyi piacok kialakításáért 

 

Pályázat kódja VP3-16.4.1-17 

Keretösszeg 3,84 milliárd Ft 

Támogatási összeg 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg 

Intenzitás 60–90% 

Pályázók köre 

Olyan konzorciumok és gazdasági társaságok,  
 akik legalább öt mezőgazdasági termelő és egy 

piacszervező együttműködésében jönnek létre, 
és tagjaik (részvényeseik) között legalább öt 
mikrovállalkozásnál nem nagyobb 
mezőgazdasági termelő van.  

Területi szűkítés A projektterv megvalósítási területe Magyarország. 

Beadás kezdete 2017. május 8. 

Megvalósítási idő 36 hónap 

Támogatható tevékenységek 

Új REL csoport kialakítása és működtetése, már 
megalakult REL csoport működtetése, illetve a 
közös projektterv megvalósítása: 
 marketing és promóciós tevékenységek, 
 raktározás, termék előkészítés, csomagolás, és 

értékesítés célját szolgáló épület/építmény 
bérlése, átalakítása, bővítése, felújítása, 

 új eszköz, berendezés beszerzése, 
 ingatlan vásárlása, 
 piackutatás, célcsoport elemzés, 
 immateriális beruházások. 

Ágazati szűkítés - 

TEÁOR, VTSZ lista - 

TESZOR lista - 
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Pályázók köre: 
Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint 
ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.  
 
Az ügyfél-nyilvántartási rendszer történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, 
az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség 
által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
  
Olyan konzorciumok és gazdasági társaságok,  

 akik legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező együttműködésében jönnek 
létre, és  

 tagjaik (részvényeseik) között legalább öt mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági 
termelő van.  

  
A piacszervezési tevékenységet vállaló tag (részvényes) természetes személy, vagy legfeljebb mikro- 
és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság vagy egyesület lehet.  
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 
 
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor 
nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló 
dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 
 
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amelynek bármely tagja, részvényese 
(akár mezőgazdasági termelő, akár piacszervező) egy másik a VP3-16.4.1-17 kódszámú felhívás 
keretében támogatott vagy még el nem utasított támogatási kérelmet ugyanezen felhívás 
keretében benyújtó REL csoportban is tag. 

 

 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: 

 Új REL csoport kialakítása és működtetése, már megalakult REL csoport működtetése, illetve 
a közös projektterv megvalósítása.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 A csoport működését szolgáló marketing és promóciós tevékenységek.  
 Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 
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Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Raktározás, termék előkészítés, csomagolás, és értékesítés célját szolgáló:  

 épület/építmény bérlése;  

 épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása;  

 új eszköz, berendezés beszerzése (pl.: termék értékesítését szolgáló 
haszongépjármű, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál).  

 ingatlan vásárlása;  
 piackutatás, célcsoport elemzés;  
 immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, 

licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése, saját védjegy kialakítása. 

 

Műszaki és szakmai elvárások: 

 A REL csoportnak a projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt komplex 
módon bemutató projekttervet kell készítenie és benyújtania az 1. számú szakmai melléklet 
alapján.  

 A projekt keretében kizárólag közvetlenül mezőgazdasági termelőtől beszerzett 
mezőgazdasági termék és élelmiszer közvetlenül a végső fogyasztóhoz történő értékesítése 
valósítható meg. 

 Kizárólag új – még nem megkezdett – projekt támogatható. 
 Felújítási projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a 

benyújtásakor hatályos, a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a 
továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási 
kérelem benyújtásakor 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.  

 Felújítási, karbantartási projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY 
szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. 

 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. 

 Engedély,- vagy bejelentés köteles tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő 
az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz 
benyújtott előírt 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, felújítási és karbantartási tevékenységgel kapcsolatos kifizetési 
kérelemhez mellékelni kell a jogerős és/vagy a jogerős vízjogi létesítési/bányakapitánysági 
engedélyt, – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt.  
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 Engedélyköteles felújítási és karbantartási tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez 
mellékelni kell a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a 
hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi 
engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására 
vonatkozó igazolást. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési 
igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a 
műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.  

 Felújítási és karbantartási tevékenységgel járó projekt esetén az adott szakterületre 
jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése 
kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló 
elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati 
szabályozás szerint). 

 
Közbeszerzési kötelezettség: 

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

 
 

Támogatás összege:  
 
Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 000 eurónak megfelelő 
forintösszeg / projekt / 3 év.  

Konzorcium esetén kifizetési kérelmet a konzorcium vezetője nyújthat be, amelyet a konzorciumi 
szerződésben rögzíteni kell. 

Az egy évre igénylehető támogatás nem haladhatja meg a teljes összeg 75%-át. 

Költségtípus 
Maximális támogatási 

intenzitás (%) 

 Projekt-előkészítés költségei: projektmenedzsment költségek, 
személyi jellegű ráfordítások; a piackutatáshoz, célcsoport 
elemzéshez kapcsolódó költségek; 

 a projekt működtetési időszakában végzett projekt-
menedzsment költségek, személyi jellegű ráfordítások; 

 a REL csoport közös tevékenységéhez kötött marketing és 
promóciós költségek. 

90% 

Az együttműködés keretében 
megvalósuló fejlesztésekhez 
kapcsolódó beruházások 
költségei. 

Alaptámogatás intenzitása  
(KMR régió) 

50% 

Alaptámogatás intenzitása  
(nem KMR régió) 

60% 
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Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus 
Maximális mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve (%) 

Beruházási elemekhez kapcsolódó költségek esetében: 

Épület/építmény építése, átalakítása, bővítése, felújítása 10% 

Épület, építmény bérleti díj 10% 

Ingatlan vásárlása 2% 

Haszongépjárművek beszerzése 5% 

Általános költségek és immateriális javak költségei, 
amelyen belül: 

5% 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 
Műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 
Projektmenedzsment 2,5% 
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5% 
Könyvvizsgálat 0,5% 

 

Előleg mértéke:   

Előleg igénybevétele meghatározott beruházási költségek esetében lehetséges (a megítélt 
támogatás 50%-a). 

 

Határidő:  

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. május 8-ától 2019. május 7-éig van lehetőség. Ezen 
időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 
elbírálásra:  
 

 2017. június 8.  
 2017. július 8.  
 2017. augusztus 8.  
 2017. november 8.  
 2017. február 8.  
 2018. május 9.  
 2018. augusztus 9.  
 2018. november 9.  
 2019. február 9.  
 2019. május 7.  


