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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

  
Operatív Program 

neve: 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 

Pályázati kiírás 

címe 
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP2-6.3.1-16 

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely a 

pályázat benyújtását megelőző évben:  

1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó (2. 

számú melléklet szerinti biztosított (főfoglalkozású), vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági 

tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ 

értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 

termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában. Amennyiben a támogatást igénylőnek, 

nincs megelőző három év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell feltűntetni. A projekt lezárásáig a 

kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni 

vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró 
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árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.  

1. a) a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret nagysága a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

naptári évének: - egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági 

tevékenységből származó üzemméret.  

- ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a 

felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című 

formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, 

abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági 

tevékenységre vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal 

által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett 

terület nagyságát és STÉ kódját.  

- állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 

által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, 

anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba 

bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb a 13. számú szakmai melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos 

állatlétszám alapján kiszámolni.  

1. b) Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely:  

- az előző naptári évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank 

(EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával,  

- megelőző három évben értékesített termékek értéke forintban , osztva az adott év január elsején érvényes EKB euró/forint 

árfolyammal, majd az évenként kapott értékek átlagát kell venni. (lásd 4. számú szakmai melléklet)  

„Az életvitelszerű tartózkodási helyet, illetve a mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében a székhely címét külterületi 

ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.”  

„Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet 

benyújtó ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást 
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megelőző évre vonatkozóan:  

támogatást igénylő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,  

TERA területen kívüli más földterület, ahol a támogatást igénylő mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a támogatást 

igénylő székhelye/lakhelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,  

támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,  

támogatást igénylő tenyészetére vonatkozóan nem ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az az éves 

átlaglétszám, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa 

igazol.  

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetében, illetve családi gazdaságok esetében a támogatási kérelmet 

benyújtó ügyfél mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex I. termék feldolgozásból származó nettó 

árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.”  

A felhívásra pályázni konzorcium formájában nincs lehetőség, a projekt kedvezményezettje nem lehet konzorcium. 

Pályázati kiírás 

célja: 

Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az 

adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  

1.1. A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő 

tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék 

feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót. 

Beadás 

határideje: 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, 

szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése 

alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.  

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.31-től - 2018. 03. 30-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
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határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

Az első szakasz zárása: 2016.04.29  

A második szakasz zárása: 2016.09.23  

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03  

A negyedik szakasz zárása: 2018.03.20 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.  

2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.  

3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.  

4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első 

igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd forint. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3017 db. 

 


