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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 
Operatív Program 

neve: 
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 

Pályázati kiírás 

címe 

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és 

promóciójáért 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP3-16.4.1-17 

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában 

van lehetőség.  

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő konzorciumok vagy gazdasági társaságok:  

- legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és  

- tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van.  

A REL csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai. A REL csoport tagjai, illetve azok kapcsolt vállalkozásai 

nem lehetnek tagjai olyan REL csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban részesült, illetve Támogatói 

Okirattal rendelkezik vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet.  

Mezőgazdasági termelőnek minősül az, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 

vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében 

lezárt üzleti évben - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.  
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A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a 

felhívás 9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.  

A piacszervezési tevékenységet vállaló tag non-profit szervezet (egyesület, non-profit gazdasági társaság, alapítvány, 

közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet), illetve egyházjogi személy lehet. Nem lehet továbbá élelmiszer – vagy 

más kiskereskedelmi tevékenységet folytató franchise-hálózat tagja, illetve annak kapcsolt vállalkozása.  

Amennyiben a támogatási kérelmet gazdasági társaságként megszervezett REL termelői együttműködés nyújtja be, a 

gazdasági társaság létesítő okirata alapján a mezőgazdasági termelőnek minősülő tagoknak legalább 30%-nak megfelelő 

tulajdoni hányaddal és legalább 30%-nyi szavazati joggal kell rendelkezniük. Ennek a feltételnek a gazdasági társaságnak a 

fenntartási időszak végéig meg kell felelnie.  

Konzorciumnak a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő együttműködés 

minősül. A konzorcium tagjainak meg kell felelniük a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti partner, illetve kapcsolódó 

vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltétele, hogy a konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, 

agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 

2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfél legyen.  

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. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és 

a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása 

által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre 

alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, 

hogy több éves, közös projekttervre alapozott, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, 

eseti promóciós akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki.  

A termelői együttműködésen alapuló, rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden olyan megoldás, amelyben a termelők 

és a végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési kapcsolat, vagy abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen 

lehet többek között a rendszeres fizikai piaci megjelenés, a „boltra szállítás”, illetve a közétkeztetés vagy a vendéglátás számára 

történő rendszeres beszállítás.  
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen felhívás keretében megalakult REL csoportok tagjai - egyedi tevékenységük fejlesztéséhez - 

az élelmiszer-feldolgozási és borászati beruházások tekintetében a VP3-4.2.1-15 számú Mezőgazdasági termékek értéknövelése 

és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban, valamint a VP3-4.2.2-16 számú Borászat termékfejlesztésének és 

erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívások keretében részesülhetnek támogatásban.  

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek  

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

 Termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek 

érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése (a projektterv megvalósítása);  

 létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt 

megvalósítása.  

Új projektnek minősül pl. a rövid ellátási lánc kritériumnak megfelelő (maximum egy közvetítő közbeiktatása) 

értékesítés új vagy továbbfejlesztett megszervezése és megindítása; a végső fogyasztók egy, a REL-csoport addigi 

tevékenysége során nem kiszolgált típusának bevonása; és/vagy az értékesítés megszervezése és megindítása a REL-

csoport addigi tevékenysége során nem használt kereskedelmi formában, valamint a REL-csoport által addig nem 

használt, a csoporthoz kapcsolódó védjegy-rendszer kidolgozása és bevezetése.  

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:  

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos 

előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.).  

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) a REL-csoport működését – első sorban a közvetlen étékesítés hatásfokának javítását - szolgáló marketing és promóciós 
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tevékenységek;  

b) a REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését vagy tárolását, hűtését, csomagolását és értékesítését, 

valamint a belőlük készült, illetve származó alapanyag előkészítését szolgáló:  

 épület/építmény átalakítása, bővítése, felújítása;  

 új eszköz, berendezés beszerzése (pl.: termék közvetlen fogyasztói értékesítését szolgáló, speciális felépítménnyel 

rendelkező haszongépjármű (hűtőautó), kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS 

terminál);  

c) a REL üzleti megoldás továbbfejlesztését szolgáló piackutatás, célcsoport elemzés;  

d) immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, licencek, szerzői jogok és REL-hez 

kapcsolódó védjegyek megszerzése, saját védjegy kialakítása.  

Beadás 

határideje: 

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

szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra.  

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 6. napjától 2019. június 5. napjáig van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

- 2017. év július hó 6. nap  

- 2017. év augusztus 7. nap  

- 2017. év szeptember hó 6. nap  

- 2017. év december hó 6. nap  

- 2018. év március hó 6. nap  

- 2018. év június hó 6. nap 

- 2018. év szeptember hó 6. nap  

- 2018. év december hó 6. nap  

- 2019. év március hó 6. nap  
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- 2019. év június hó 5. nap  

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg.  

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás összege maximum 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Amennyiben a 

konzorcium egy vagy több tagja nem Annex I. terméket előállító mezőgazdasági termelő, akkor az Annex I. terméket előállító 

termelőnek nem a de minimis rendelkezések figyelembevételével kell eljárnia, mivel az állami támogatási szabályok kizárólag a 

nem Annex I. terméket előállító mezőgazdasági termelő tagokra vonatkoznak.  

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

A 272/2014 Korm. rendelet 140. § (3a) bekezdése alapján a mérföldkőhöz nem kapcsolódó kifizetési igénylést konzorciumi tag 

is benyújthat.  

A támogatói okirat kézhezvételét követő egy naptári évben igényelhető támogatás nem haladhatja meg a teljes összeg 75%-át. 
 

Költségtípus Maximális támogatási intenzitás (%) 

A REL csoporthoz kapcsolódó 5.5. 1. ) pontnak megfelelő költségek 90 % 

A projekt során megvalósuló, 

beruházásnak minősülő költségek 

(5.5.2. pont) 

Alaptámogatás intenzitása 

(KMR régió) 
50 % 

Alaptámogatás intenzitása 

(nem KMR régió) 
60 % 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési 

prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a VP-ben rögzített módon:  

3A - az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-
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élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a 

rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott 

promóció.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,84 milliárd Ft.  

Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.  

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott projektek várható száma: 45 db. 

 


