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Vidékfejlesztési Program 
Operatív Program 

neve: 
Vidékfejlesztési Program 

Pályázati kiírás 

címe 
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

VP1-1.1.1-17  

Támogatást 

igénylők köre: 

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 

2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba 

vett ügyfél. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Pályázati kiírás 

célja: 

A felhívás keretében az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozzuk, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági 

növekedéséhez, a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, 

erőforrás-hatékony és versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez, továbbá a vidéki területek népesség-megtartó 

képességének erősítéséhez. A termelők versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő tudásszint minősége, azaz 

korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége. A szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói 

oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a termelés, szolgáltatás minőségét. 

 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

I. célterület esetében:  

- kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti agrár-

szakképesítések,  
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- kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az agrárterülethez kapcsolódó hatósági jellegű képzések,  

- szakképesítést nem adó, egyéb szakmai képzések szolgáltatása.  

A támogatható képzések körét a 4. számú melléklet tartalmazza.  

Az I. célterület esetében a képzések az alábbi tevékenységeket végzők (a továbbiakban: közvetett kedvezményezett, illetve 

képzésen részt vevő közvetett kedvezményezettek) részére nyújthatóak:  

- mezőgazdasági termelő vagy  

- erdőgazdálkodó vagy  

- élelmiszer-feldolgozó  

tevékenységet végzők részére, akik természetes személy ügyfél esetén akár személyesen, akár az általa képzésre kijelölt 

alkalmazottja útján, valamint nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt 

alkalmazottja, tagja útján, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott útján 

részt vehetnek a képzésen.  

II. célterület esetében:  
Az alábbi műveletek 

kedvezményezettjei számára 

kötelező egyéb képzések 

szolgáltatása:  

Művelet megnevezése  

Képzési program javasolt címe  A Vidékfejlesztési Program 

kedvezményezettjei számára 

kötelező képzés  

Az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program 

kedvezményezettjei 

számára kötelező képzés  

Mezőgazdasági termelők EU-s és 

nemzeti minőségrendszerhez 

történő csatlakozásának támogatása  

Felkészítés a minőségrendszerhez 

történő csatlakozásra  

X  

A fiatal mezőgazdasági termelők 

számára nyújtott induló támogatás  

Felkészítés a fiatal gazdák induló 

támogatására  

X  X  

Nem mezőgazdasági 

tevékenységek elindításának 

támogatása - mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja, 

mikrovállalkozás indítása  

Felkészítés új turisztikai 

tevékenység indítására  

X  

Mezőgazdasági kisüzemek 

fejlesztése  

Felkészítés a mezőgazdasági 

kisüzemek fejlesztésére  

X  

Agrár-környezetgazdálkodási 

kifizetés  

Felkészítés az agrár-

környezetgazdálkodási 

kifizetésekre  

X  

Ökológiai gazdálkodásra történő 

áttérés, ökológiai gazdálkodás 

Felkészítés az ökológiai 

gazdálkodásra történő áttérésre  

X  
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fenntartása  

Natura 2000 mezőgazdasági 

területeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések  

Felkészítés a Natura 2000 

gyepterületek kompenzációs 

támogatására  

X  X  

Natura 2000 erdőterületeknek 

nyújtott kompenzációs kifizetések  

Felkészítés a Natura 2000 

erdőterületek kompenzációs 

kifizetéseire  

X  X  

Együttműködések támogatása a 

rövid ellátási láncok és a helyi 

piacok kialakításáért, fejlesztéséért 

és promóciójáért  

Felkészítés a REL 

együttműködésekre  

X  

Erdő-környezetvédelmi kifizetések  Felkészítés az Erdő 

környezetvédelmi kifizetésekre  

X  X  

 
Mezőgazdasági termékek 

értéknövelése  

Felkészítés a mezőgazdasági termékek értéknövelésére  X  

Kertészet korszerűsítésének 

támogatása  

Felkészítés a kertészet korszerűsítésének támogatására  X  

Technológiai berendezések 

korszerűsítése  

Felkészítés a technológiai berendezések korszerűsítésére  X  

 

III. célterület esetében: 

„A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás azonosítója: VP2-6.1.1-16) 

kedvezményezettjei részére a II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen túli, egyéb képzés, illetve egyéb szakmai 

képzés szolgáltatása. 

A III. célterület esetében a képzések „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (a felhívás 

azonosítója: VP2-6.1.1-16) kedvezményezettjei részére nyújthatóak. 

A képzésen részt vehet a fenti művelet kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető 

tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője 

vagy tagja, mint meghatalmazott. 

A támogatható képzések körét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

IV. célterület esetében: 



                                                                                 

 4 

„Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” (a 

felhívás azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás kedvezményezettjei részére a II. célterületen belül feltüntetett kötelező képzésen 

túli, egyéb képzés szolgáltatása. 

A IV. célterület esetében a képzések „Az együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, 

fejlesztéséért és promóciójáért” (a felhívás azonosítója: VP3-16.4.1-16) támogatás kedvezményezettjei részére nyújthatóak. 

A képzésen részt vehet a fenti művelet kedvezményezettje saját maga, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető 

tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője 

vagy tagja, mint meghatalmazott. 

A támogatható képzések körét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. 

Tananyagfejlesztés. 

Beadás 

határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 19. napjától 2019. április 17.napjáig lehetséges. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás 

a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át, 

b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,20 milliárd Ft.  

 


