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Megjelent pályázatok aránya (2016. november)

Megjelent
pályázatok: 42 db
(60 %)

Megjelenésre
vár:
28 db (40 %)

984,83 Mrd Ft
(76 %)

TELJES VP FORRÁS
1 296 Mrd Ft

311,17 Mrd Ft
(24 %)

2016-ban még megjelentetni tervezett pályázatok

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
Tanyák háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztései
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
Erdő-környezetvédelmi kifizetések

2017-ben megjelentetni tervezett pályázatok
• Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
• Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
• Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos
szaktanácsadás
• Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása
• Szaktanácsadók továbbképzése
• Szakmai tanulmányutak, csereprogramok
• Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának
támogatása
• Erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
• A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései
• A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat
területén
• Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges
beruházás támogatása
• LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

Kertészeti gépbeszerzés támogatása
Felhívás megjelent: 2016. november 08. napján
Támogatási keret:
18,08 Mrd Ft

Támogatás célja:
• Kertészeti termeléshez kapcsolódó
munkagépek, eszközök beszerzése.
• Önjáró betakarítógépek beszerzése.
• Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW
motorteljesítményű traktor beszerzése.

Kötelezően benyújtandó három, azonos
műszaki paraméterekkel rendelkező gépre
vonatkozó, magyar nyelvű árajánlat.

Támogatási intenzitás:
Konvergencia régiók: 50 %
KMR régió: 40 %
fiatal gazda, kollektív beruházás: + 10
százalékponttal növelt intenzitás
Támogatási kérelmek benyújtásának
első szakasza:
2016. december 19. – 2017. január 19.

Max. támogatási összeg:
10 millió Ft (közös beruházás: 20 millió Ft),
Traktor esetében: 5 millió Ft.
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Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok
megelőzését szolgáló beruházások támogatása
A felhívás megjelent 2016. november 8-án
Támogatás célja:.
•
•

Támogatási keret:
4,72 Mrd Ft

Mezőgazdasági esőkár megelőzésére
szolgáló beruházások támogatása.
Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló
beruházások támogatása.

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

Támogatási összeg:
egyéni projekt: max. 20 millió Ft,
kollektív projekt: max. 100 millió Ft.

Kedvezményezett:
Minden aktív mezőgazdasági termelő
(6000 € STÉ, min. 50% mg. árbevétel)
illetve azok szerveződései.

Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza: 2016. december 19. – 2017. január 19.

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)
 Beérkezett igény: majdnem háromszoros.
 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 18.187 gazdaság 24.143 kérelméből, 9.536 gazdaság 11.327 kérelme
nyert.

„Új” Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)

Támogatási keret: 40 Mrd Ft,
•
•

amelyből
Horizontális gyümölcsös (Szőlő- és
egyéb gyümölcsültetvények): 15 Mrd Ft,
Horizontális szántó (állatlétszámhoz
igazodva): 25 Mrd Ft.

Kötelezettségvállalás időtartama:
5 év

Kötelezettségvállalás időszaka:
2017. január 1 – 2021. december 31.

Támogatási kérelmek benyújtása: 2016. november 2. – 2016. december 2.

Az „Új” Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés fontos elemei
(VP-4-10.1.1.2.-16.)
Támogatási kérelem benyújtásának lehetősége:
• aki az előző AKG pályázati felhívás esetében horizontális szántó tematikus előíráscsoportra
támogatói okirattal rendelkezik, jelen felhívásban ugyanazon tematikus előíráscsoportra
nem nyújthat be támogatási kérelmet.
• horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében csak abban az esetben, ha az
érintett ültetvény igazoltan 2016. január 1. utáni telepítésű.

Cél: Az AKG-hoz eddig nem csatlakozott állattartók megszólítása (környezettudatosabb
gazdálkodás, a környezetvédelmi szempontokhoz minél inkább igazodó takarmánytermesztés).
 - műtrágya helyett szerves trágya,
- változatos összetételű pillangós növények termesztése,
- mozaikosságot kialakítsanak a biodiverzitás megőrzéséhez.
Állategységért járó többletpont:
2 ÁE/ha felett: 20 pont
1-2 ÁE/ha között: 15 pont
0,7-1 ÁE/ha között: 10 pont

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása
Felhívás várható megjelenése: 2016. december

Jogosult:

Támogatási keret:
37,75 Mrd Ft

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 potenciál megléte.
2. Jogi személy esetén, annak személyében kizárólagos
tulajdonosa és ügyvezetője.

Támogatás célja:
Kötelezettségvállalás időtartama:
5 év

• Generációváltás elősegítése.
• Fejlesztési forrás biztosítása.
• Önálló, életképes családi gazdaság
kialakítása.

Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása
Felhívás várható megjelenése: 2016. december
Támogatás mértéke:
40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg,
két részletben (75%+25%).

Főbb kötelezettségvállalások:
• Működtetési időszak 3. évének január 1-től főállású egyéni
vállalkozóvá válni.
• Működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági
tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább
az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét.

• Részletes üzleti terv benyújtása kötelező.
• Vissza nem térítendő átalány támogatás,
az üzleti tervben vállalt kötelezettségek
teljesítésére.

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
(VP6-6.4.1-16)
Felhívás tervezett megjelenése: 2016. december

Támogatás célja:
• a gazdasági több lábon állás erősítése,
• a vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mg-i termelők
gazdaságfejlesztése, stabilitása, céljaik elérése,

• nem mg-i termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése,
• mg-i termelők által kialakított és működtetett falusi és egyéb turisztikai attrakciók és
szolgáltatások továbbfejlesztése,
• a tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések
támogatása,
• a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
(VP6-6.4.1-16)
Felhívás tervezett megjelenése: 2016. december

Támogatható tevékenységek :
- falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan
építése, vagy fejlesztése;
- falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek
és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci
értékének erejéig.

Támogatási keret:
35,94 Mrd Ft

Max. támogatási összeg:
160 000 eurónak megfelelő forint összegű vissza
nem térítendő támogatás a rendelkezésre álló
forrás erejéig.

Projektértékelés folyamata
A VP keretében meghirdetett, és lezárt (felfüggesztett) felhívások szakmai
értékelése: 2016. december 1-jétől
• Projektértékelés résztvevői: több, mint 300 értékelő
• Projektenként 2 szakértő (egymástól függetlenül)
Az összesített lista jóváhagyása a DEB (Döntés Előkészítő Bizottság) által
A DEB döntésének elfogadása az IH vezető által
Aláírásra küldés a Miniszter felé
TO-k/ elutasító döntések megküldése

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság
6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu

