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A Tanyafejlesztési Program
A Program alapvető célkitűzése:
• A tanyán élők életszínvonalának javítása
‐ a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével

•

A tanyai gazdálkodás megmentése, megújítása
‐ a tőkeszegény gazdálkodók, tanyai gazdaságok anyagi támogatásával
‐ a gazdálkodási feltételeik megerősítésével
‐ az egykori gazdaságok újjáélesztésével
‐ új tanyagazdaságok indításának támogatásával

Mindezzel megőrizni a tanyás térségek sajátos
értékeit

A Tanyafejlesztési Program
•2011 óta hirdeti meg a Minisztérium minden évben
•Teljes egészében hazai, nemzeti forrásokból finanszírozott
•A tanyai lakosság ügyfélbarát támogatása
– egyszerűsített pályázati eljárás
– pályázói részről felmerült igények beépítése
– gyakorlati tapasztalatok szerint kialakított támogatási struktúra

•A Program alapvetően kétféle konstrukció keretében nyújt támogatást:
– az önkormányzati típusú, helyi közösségek számára kiírt konstrukció
– az egyéni típusú, tanyagazdák, illetve tanyai lakosok számára kiírt konstrukció

A Program területi lehatárolása

•

2011‐ben 206, míg 2012‐
ben 240 alföldi település
területéről lehetett
pályázatot benyújtani

•

2013‐tól már az egész
Alföld területéről
nyújthattak be pályázatot
(724 település)

Többletigény a 2015. évi Program során is

• A támogatásra felhasználható keretösszeg 2015‐ben: 1,2 milliárd Ft volt
• Igényelt támogatás: 5,4 milliárd Ft volt

4,5‐szeres túligénylés

Eredmények 2011‐2015 között
A 2011 óta összesen 7,36 milliárd Ft‐ot fordítottunk nemzeti
költségvetésből a Tanyafejlesztési Program célkitűzéseinek támogatására
1440 nyertes pályázat támogatása valósult meg

Tanyagondnoki
szolgálatok
megerősítése

Villany nélküli
tanyák
villamosítása

Egyéni tanyagazdaságok
fejlesztése, induló
tanyagazdaságok
támogatása

Őshonos állat‐ és
növényfajták újbóli
termelésbe vonása

A 2016. évi Program
• 2016‐ban hatodik alkalommal nyílt lehetőség pályázatot benyújtani
• Cél a Program további működtetése, nemzeti forrásból, nemzeti
programként

• A támogatásra felhasználható keretösszeg: 1 216,34 millió Ft
(Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben
meghatározottak alapján)

A 2016. évi Program ütemezése
Programszakasz
Pályázási szakasz
Pályázatok benyújtása, befogadása
Pályázatok elbírálása
Pályázatok elbírálása
Döntés‐előkészítés, döntés
Támogatott pályázatok kihirdetése
Szerződéskötés
Támogatási szerződések megkötése
Megvalósítási szakasz
Projektek megvalósítása
Ellenőrzés
Projekt ellenőrzések
Pénzügyi elszámolás
Pénzügyi elszámolás benyújtása
Elszámolás, zárás
A program eredményeinek kommunikációja
Az elért eredményekből szakmai értékelő konferencia tartása

Ütemezés
2016. július 8 – augusztus 8.
(forráskimerülés kivételével)
2016. július‐szeptember

2016. november
2016. május ‐ 2017. április 30.
2017. december
2017. június
2017. év második fele

Pályázati felhívások: http://www.kormany.hu/, http://www.hoi.hu/

A 2016. évi Program során változások
• Előleg felső korlátja: 75%
• Ezentúl a VP keretében kerül támogatásra:
– külterületi út fejlesztése, karbantartó gépek beszerzése
– tanyavillamosítás
– víz‐ és szennyvízberuházás

• Új célterület: épületkorszerűsítés tanyai lakók számára
• Nem támogatható olyan tanya, amelyre végrehajtási jog van
bejegyezve
• 30 napos felkészülési idő → forráskimerüléskor lezárt a felület

A 2016. évi Program célterületei
I. Települési és térségi fejlesztések támogatása
(200 millió Ft támogatási keret))
1)Tanyasi termékek védjegy‐ és minőségrendszerének bevezetése, fejlesztése (90%‐
os intenzitás, max. 5 millió Ft)
2)Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése (90%‐os intenzitás, max. 10 millió Ft)
a)a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére, gépjárműbeszerzés kivételével
b)tanyasi gazdálkodók oktatására, képzésére
c)tanyasi közösségi ház kialakítására
d)tanyasi idegenforgalmat támogató szolgáltatások fejlesztésére
e)igényvezérelt közlekedési rendszer fejlesztésére
f)tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztésére, együttműködéseik kialakítására
g)esélyegyenlőségi programok szervezésére tanyasi lakosok számára
h)mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezésére tanyai lakosok számára

A 2016. évi Program célterületei
3) Tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges
vízminőség vizsgálatok elvégzése (100%‐os intenzitás, max. 2 millió Ft)
4) Tanyasi lakosokat célzó lakó‐ és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek,
valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése,
telepítése (90%‐os intenzitás, max. 5 millió Ft)
5)

Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető
bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban (90%‐os
intenzitás, max. 5 millió Ft)

A 2016. évi Program célterületei
II. Tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatása
(400 millió Ft támogatási keret)
0
1) 0 STÉ‐vel rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztése, valamint
2) 1‐5999 STÉ‐vel rendelkező, tanyagazdaság fejlesztése
(75%‐os, 40 év alatti pályázó esetében 90%‐os intenzitás, max. 3 millió Ft)
a)tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt elismerhető összköltség legfeljebb 50%‐ig
b)gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére
c)gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére
d)karám, kerítés létesítésére, felújítására
e)szaporító anyag vásárlására, beszerzésére
f)állatállomány kialakítására, bővítésére
g)tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére
h)tanyagazdaságok energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével)
i)tanyai lakó‐ és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó
kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére

A 2016. évi Program célterületei
3) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztése

(75%‐os, 40 év alatti pályázó esetében 90%‐os intenzitás, max. 3 millió Ft)
a)tanyai lakóépület felújítására a pályázatban foglalt elismerhető összköltség legfeljebb 50%‐ig,
b)szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
c)állatállomány kialakítására, bővítésére, valamint
d)tanyai lakó‐ és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó
kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A 2016. évi Program célterületei
III. Tanyák lakóépületének felújítása, valamint lakó‐ és
vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések
(120 millió Ft támogatási keret)
0
1) Tanyai lakóépület felújítása (villamos energia, ivóvíz, szennyvízkezelés és
szennyvízelhelyezés kivételével)
2) Tanyai lakó‐ és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a
biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése
(75%‐os intenzitás, max. 4 millió Ft)

Főbb adatok 2016‐ban
Célterület

Rendelkezésre álló
Beérkezett
Lezárási határ
keretösszeg (Ft)
pályázatok
(Ft)
száma (db)

TP1

200 000 000

400 000 000

113

TP2

400 000 000

800 000 000

286

346 341 284
790 718 905

TP3

125 000 000

250 000 000

79

249 999 999

478

1 387 060 188

Összesen
•

Támogatás‐
igény (Ft)

TP‐1:
–

–
–

a „szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi
buszmegállóban” főcél a nyitás napján lezárt
a„tanyasi lakosokat célzó lakó‐ és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó
kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése” főcélra kevesebb, mint 5000,‐ Ft támogatási igénnyel lehetett
volna még pályázatot benyújtani
a többi főcél esetében nem érkezett be a 200%‐os lezárási határt elérő támogatási igénnyel pályázat

•

TP‐2: nyitás napján 15:30 körül lezárt

•

TP‐3: nyitás napján 11:00 körül lezárt

Pályázati felhívások: http://www.kormany.hu/, http://www.hoi.hu/

A pályázatok jelenlegi feldolgozottsága
Formai
Nem
Befogadva Még fel
ellenőrzés Hiánypótlás
Összesen
beérkezett Beérkezett
tartalmi
nem
után
alatt
Célterület véglegesített
(db)
értékelésre dolgozott
(db)
elutasítva
(db)
(db)
(db)
(db)
(db)
TP‐1

115

2

113

25

43

44

1

TP‐2

291

5

286

74

112

99

1

TP‐3

79

0

79

19

27

33

0

Összesen

485

7

478

118

182

176

2

→ újranyitás lehetősége

Főbb tapasztalatok 2016‐ban
→negatív tapasztalatok
•

Sok egyedi eset, rengeteg állásfoglalás kiadására volt szükség

•

Nehézség a nem
értelmezésében

•

Nehézség az üzemméret meghatározásában

•

Jegyzői igazolások hiánya

•

Egyéb igazolások rossz formában történő benyújtása (pl. banki igazolás)

•

Formai‐jogosultsági elutasításra fellebbezések

•

Elégedetlenség a felület gyors lezárása miatt

hiány

pótolható

dokumentumok

körének

(2015‐ben elégedetlenség a nagyszámú forráshiány miatti elutasítás
okán)

Főbb tapasztalatok 2016‐ban
→pozitív tapasztalatok
•

Tanyafogalom helyes értelmezése
(csupán két elutasított pályázó, akinek lakóhelye nem felel meg a tanya‐
definíciónak)

•

Bevétel helyes számítása
→ a külön kiadott 1‐2 oldalas útmutatók sikeressége

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dr. Szabó Mátyás
Agrárfejlesztési Főosztály
főosztályvezető
Földművelésügyi Minisztérium
2016. augusztus 22.

XVII. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórum, Kecskemét

