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Vidékfejlesztési Program 2014-2020Vidékfejlesztési Program 2014-2020

• Vidékfejlesztési Program benyújtása:
– 2014. szeptember

• Vidékfejlesztési Program Bizottság általi 
elfogadása:
– 2015. augusztus 10.

• Kiírásra került pályázatok:
– 2016. augusztusig: 35 darab, 890 Milliárd Ft 
össszegben (teljes forrás 69 %‐a hozzáférhetővé
vált)
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Megjelent pályázatok aránya (2016 augusztus)Megjelent pályázatok aránya (2016 augusztus)

TELJES VP FORRÁS
1 294 Mrd Ft
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Pályázat neve
Pályázati 
keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 
időpontja

 Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés 158,62 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7.
 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai 

gazdálkodás fenntartása 51,48 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7.

 LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének 
támogatása 0,96 előzetesen elismert LEADER Helyi 

Akciócsoportok 2015. november 10.

 Trágyatároló építése és korszerűsítése 5,66
mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági 
termelők egy csoportja, fiatal mezőgazdasági 
termelő

2015. november 20.

 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 151,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2015. december 28.

 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának in situ megőrzése 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
mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között, 
mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező
mezőgazdasági termelő.

2016. február 1.

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

22,50
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 

termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, 
fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására 
öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás 19,00

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

2016. február 1. 

 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény 
termesztés fejlesztése című felhívás 3,00

mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, 
mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak 
létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak 
korszerűsítését támogató felhívás

22,00
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, 
fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok 2016. február 9.
 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett 

területeken 23,62 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február 9.

Megjelent pályázatok (35 db) Összérték: 890 Mrd FtMegjelent pályázatok (35 db) Összérték: 890 Mrd Ft
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Pályázat neve
Pályázati 
keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 
időpontja

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

26,90 önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy 2016. február 9.

 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,70 aktív mezőgazdasági termelők, vagy 
mezőgazdasági termelők egy csoportja 2016. február  9. 

 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések 25,85 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február  9.

 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 
kifizetések 25,50 magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik 2016. február  9.

 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek 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 juh,kecsketartó mg-i vállalkozások 2016. március 25.

 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,53 tejtermelő mg-i vállalkozások 2016. március 30.

 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,5 Mezőgazdaságit termelők és csoportjaik, fiatal 
gazdálkodók 2016. május 11.

 Erdősítés támogatása 50 Jogszerű földhasználók 2016. május 20.

 Tájékoztatási szolgáltatás 7,82 Tájékoztatást szolgáltató szervezet 2016. május 24.

 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, 
korszerűsítése 19,68 Mg-i termelők és csoportjaik, fiatal gazdálkodók 2016. június 6.

 A Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és 
vizes élőhely létrehozása, fejlesztése 1 aktív mezőgazdasági termelők 2016. június 10.

 Az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,51 aktív mezőgazdasági termelők 2016. június 10.
 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának 

támogatása 40 mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági 
termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások 2016. július 12.

Megjelent pályázatok (35 db) Összérték: 890 Mrd FtMegjelent pályázatok (35 db) Összérték: 890 Mrd Ft



HOL TALÁLHATÓAK A PÁLYÁZATOK? 
www.szechenyi2020.hu
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HOL TALÁLHATÓAK A PÁLYÁZATOK? 
www.szechenyi2020.hu
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HOL TALÁLHATÓAK A PÁLYÁZATOK? 
www.szechenyi2020.hu



AKG-Öko gazdálkodást támogató
pályázatokban született döntés

AKG-Öko gazdálkodást támogató
pályázatokban született döntés
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• 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 pályázók számára összesen 190 Mrd Ft biztosított a 2017-re félretett pénzek 

felhasználásának köszönhetően.
• 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.

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés:

Ökológiai gazdálkodás támogatása:

• 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. Ez azonban azt is jelenti, hogy 2017-ben nem indul újabb 
ökológiai gazdálkodást támogató pályázat.

VP keret: 158,6 Mrd FtVP keret: 158,6 Mrd Ft

VP keret: 51,6 Mrd FtVP keret: 51,6 Mrd Ft



ÚJ! Agrár-környezetgazdálkodási programÚJ! Agrár-környezetgazdálkodási program

• 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 pályázatÚJ! AKG pályázat

• A felhívás várható megjelenése: 2016 szeptember
• 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.

A 18.187 gazdaság 24.143 kérelméből 9.536 gazdaság 11.327 kérelme 
nyert. Horizontális ültetvény:

•Beérkezett kérelem: 7 731 darab
•Támogatott kérelem: 4 209 darab - 39 065 ha – 41,43 Mrd Ft
•Támogatási arány: 53 %



Állattartó telepek korszerűsítésére 
kiírt pályázati felhívások

Állattartó telepek korszerűsítésére 
kiírt pályázati felhívások

Állattartó telepek korszerűsítése (Általános ÁTK)Állattartó telepek korszerűsítése (Általános ÁTK) 5,95 Mrd Ft

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítéseJuh- és kecsketartó telepek korszerűsítése3,97 Mrd Ft

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 100 millió forint, kollektív projekt esetén 200 millió forint. 

A támogatás kizárólag az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható:
Lófélék, húshasznosítású galamb, fürj, nyúl, méh, csincsilla.

Támogatási kérelmek benyújtásának első időszaka: 2016. május 23. – 2016. július 22.

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 50 millió forint, kollektív projekt esetén 100 millió forint. 

Támogatási kérelmek benyújtásának első időszaka: 2016. május 20. – 2016. július 19.

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítéseSzarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Sertéstartó telepek korszerűsítéseSertéstartó telepek korszerűsítése
Baromfitartó telepek korszerűsítéseBaromfitartó telepek korszerűsítése3x

19,86 Mrd Ft
3x

19,86 Mrd Ft

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 500 millió forint, kollektív projekt esetén 1 milliárd forint. 

Támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2018. május 17; 18.; 19.

Az alábbi 3 pályázat felfüggesztésre került 2016. július 23‐án:Az alábbi 3 pályázat felfüggesztésre került 2016. július 23‐án:

Eddigi igénylés: 

5,14 Mrd 
Ft 

Eddigi igénylés: 
7,32 Mrd Ft

Igényelt: 85,26 Mrd Ft

Igényelt: 61,63 Mrd Ft 
Igényelt: 72,51 Mrd Ft 



Támogatási célok:
•Hozzáadott  érték  növelése,  versenyképesebb  vállalati‐, 
termelési‐ és  termékstruktúra  kialakítása,  a  vidéki 
területeken a foglalkoztatás bővítése;
•Az  energiahatékonyság  és  a    környezeti  erőforrás‐
hatékonyság fokozása.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

Beadott kérelmek 2016. 
augusztus 19‐én: 

1091 db (BKM: 98 db) 
Az igényelt támogatási 

összeg:
203,1 milliárd forint

Beadott kérelmek 2016. 
augusztus 19‐én: 

1091 db (BKM: 98 db) 
Az igényelt támogatási 

összeg:
203,1 milliárd forint

második szakasza:

2016. 04. 26. ‐ 2016. 07. 25.
harmadik szakasza:

2016. 07. 26. ‐ 2016. 10. 25.



A kertészetek korszerűsítésére 
megjelent négy darab pályázati felhívás

A kertészetek korszerűsítésére 
megjelent négy darab pályázati felhívás

Keretösszeg 
22,5 Mrd Ft

Üveg‐ és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának 

növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével

Gombaházak ‐ hűtőházak 
létrehozása, meglévő

gombaházak ‐ hűtőházak 
korszerűsítése

Keretösszeg 
22 Mrd Ft

Ültetvénytelepítés támogatása 
öntözés kialakításának 

lehetőségével

Gyógy‐ és fűszernövény 
termesztés fejlesztése

Támogatási kérelmek 
benyújtásának kezdete:
2016. március 3., 4., 7., 9.

Max. támogatási összeg
500 millió Ft 

(közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Keretösszeg 
19 Mrd Ft

Keretösszeg 
3 Mrd Ft

Max. támogatási összeg
50 millió Ft 

(közös beruházás: 100 millió Ft)

Max. támogatási összeg
75 millió Ft 

(közös beruházás: 150 millió Ft)



A kertészetek korszerűsítésére 
benyújtott támogatási kérelmek 

2016. augusztus 19-én 

A kertészetek korszerűsítésére 
benyújtott támogatási kérelmek 

2016. augusztus 19-én 

Üveg‐ és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának 
növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével

Beadott kérelmek

Igényelt támogatás

237 darab

34,04 milliárd Ft

Beadott kérelmek

Beadott kérelmek

Beadott kérelmek

Igényelt támogatás

Igényelt támogatás

Igényelt támogatás

Gombaházak ‐ hűtőházak 
létrehozása, meglévő
gombaházak ‐ hűtőházak 
korszerűsítése

Ültetvénytelepítés 
támogatása öntözés 
kialakításának lehetőségével

Gyógy‐ és fűszernövény 
termesztés fejlesztése

212 darab

31 darab

397 darab

27,00 milliárd Ft

10,73 milliárd Ft

270 millió Ft



Támogatási célok:
• kertészeti termeléshez kapcsolódó

munkagépek, eszközök beszerzése
• önjáró betakarítógépek beszerzése
• maximum 1 db, legfeljebb 80 kW 

motorteljesítményű traktor beszerzése
(75 %-os STÉ korlát!)

Kertészeti gépbeszerzés támogatása

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

Felhívás megjelenése: 2016. szeptember



A mezőgazdasági vízgazdálkodási 
ágazat fejlesztése 

A mezőgazdasági vízgazdálkodási 
ágazat fejlesztése 

Támogatási keret:

49,5 Mrd Ft

A felhívás megjelenése:  2016. május 11.

Támogatható tevékenységek:
•öntözött területek növelése
•meglévő öntözőrendszerek korszerűsítése (vízfelhasználás hat. ill. 
energiahatékonyságának javítása)
•öntözési célt szolgáló tározók, természetes szűrőmezők kialakítása
•meliorált utak

Többletfeltételek (többi beruházáshoz képest):
•érintett víztest állapota mennyiségi szempontból
•hitelesített vízmérő

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

Támogatási összeg: 
egyéni projekt: maximum 500 millió forint
kollektív projekt: maximum 1 milliárd forint

Támogatást igénylők:
•mezőgazdasági termelők, 
illetve csoportjaik
•fiatal mezőgazdasági 
termelők

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



Kisméretű terménytároló, -szárító és 
-tisztító építése, korszerűsítése

Kisméretű terménytároló, -szárító és 
-tisztító építése, korszerűsítése

Teljes keret:
19,68 Mrd FtMegjelenés dátuma: 2016. június 6.

Felhívás célja:
a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása 
a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási 
kapacitásainak, valamint erőforrás-hatékonyságának 
biztosításával. 

Felhívás célja:
a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása 
a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási 
kapacitásainak, valamint erőforrás-hatékonyságának 
biztosításával. 

Támogatható tevékenységek:
kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése

• Maximum 5000 tonna termény tárolásához szükséges terménytároló-
kapacitás

• Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os 
vízelvonást figyelembe véve

• Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges 
kapacitásig

kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók 
energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló
technológiák alkalmazása.

Támogatás mértéke:
•egyéni projekt esetén maximum 
100 millió forint
•kollektív projekt esetén maximum 
300 millió forint 

Támogatás mértéke:
•egyéni projekt esetén maximum 
100 millió forint
•kollektív projekt esetén maximum 
300 millió forint 

Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza: 2016. augusztus 5.- 2016. október 5.

08.19‐ig beérkezett igények
219 db (BKM: 20 db)

12,54 Mrd Ft



Max. támogatási összeg

Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése

Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése

a pályázó egyösszegű
átalány formájában, két 
részletben nyerhet 15.000 

eurónak megfelelő
támogatást 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.

Felhívás megjelenése: 

Támogatási kérelmek 
benyújtásának
első szakasza

2016. 03. 31. – 2016. 04. 29.

2016. 02. 01.

Támogatási keret

14 Mrd Ft 

Beadott kérelmek 2016. augusztus 19‐én: 
714 darab (2. szakaszban 30% fölött BKM)

Az igényelt támogatási összeg:
3,38 milliárd forint

Beadott kérelmek 2016. augusztus 19‐én: 
714 darab (2. szakaszban 30% fölött BKM)

Az igényelt támogatási összeg:
3,38 milliárd forint

Támogatási kérelmek 
benyújtásának  

második szakasza
2016. 04. 30. ‐ 2016. 09. 23.



Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-
hatékonyságának támogatása
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-
hatékonyságának támogatása Támogatási keret:

40 Mrd Ft

Támogatást igénylők: mezőgazdasági 
termelő, termelői csoport és termelői szervezet, 
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-
és kisvállalkozás.

Támogatási összeg:
maximum 200 millió Ft
Támogatási intenzitás:
50 % (Pest megye: 40%)

A felhívás megjelenése: 2016. július 12.

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

Önállóan támogatható tevékenységek:
•Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
•Energiahatékonyság növelése, megújuló energia

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)

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)
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Támogatható tevékenységek:
•jégesőkár megelőzését szolgáló
eszköz, berendezés beszerzése
•mezőgazdasági esőkár megelőzését 
szolgáló technológia kialakítása
•tavaszi fagykár megelőzését szolgáló
eszköz, berendezés beszerzése

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok 
megelőzését szolgáló beruházások támogatása
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok 
megelőzését szolgáló beruházások támogatása

Támogatási intenzitás:
60 % - egyéni projekt 
80 % - kollektív projekt

A felhívás tervezett megjelenése: 2016. szeptember



Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásaFiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

Támogatás mértéke: 
40 ezer eurónak megfelelő
forintösszeg (~12 millió Ft), 
két részletben (75%+25%)

Támogatás mértéke: 
40 ezer eurónak megfelelő
forintösszeg (~12 millió Ft), 
két részletben (75%+25%)

Jogosult:
1. legfeljebb 40 éves természetes 
személy
-mezőgazdasági jellegű
szakismeret
-12 hónapnál nem régebbi 
mezőgazdasági egyéni vállalkozói 
regisztráció
-legalább 6000, de legfeljebb

25000 euro STÉ értékű
termelési potenciállal megléte

2. jogi személy esetén, annak 
személyében kizárólagos 
tulajdonosa és ügyvezetője

Jogosult:
1. legfeljebb 40 éves természetes 
személy
-mezőgazdasági jellegű
szakismeret
-12 hónapnál nem régebbi 
mezőgazdasági egyéni vállalkozói 
regisztráció
-legalább 6000, de legfeljebb

25000 euro STÉ értékű
termelési potenciállal megléte

2. jogi személy esetén, annak 
személyében kizárólagos 
tulajdonosa és ügyvezetője

Felhívás várható megjelenése: 2016. szeptember
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Pályázat neve
Pályázati keret

Mrd Ft

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő‐ és munkagépek beszerzése 

18,40

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése  10,64

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései  10,23

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek  6,20

Szaktanácsadók továbbképzése  0,19

Mezőgazdasági termelők EU‐s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása  7,97

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása  4,72

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások  5,00

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása  26,09

A közeljövőben megjelentetni tervezett pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat)
A közeljövőben megjelentetni tervezett pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat)
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Pályázat neve
Pályázati keret

Mrd Ft

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,53

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer‐feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 
szaktanácsadás

13,91

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges 
beruházás támogatása

24,94

Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 
promóciójáért

3,84

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület‐és tájhasználatváltás együttműködései 4,40

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló
beruházások

4,00

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése  1,12

Agrár‐erdészeti rendszerek létrehozása  1,26

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek 
diverzifikációja, mikro‐vállalkozás indítása 

13,85

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása  35,94

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 18,08

A közeljövőben megjelentetni tervezett pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat)
A közeljövőben megjelentetni tervezett pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat)



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Miniszterelnökség
Agrár‐vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.


