A Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásai

1. Felhívás címe
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
Leírás Támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók,
élelmiszer-feldolgozók és a vidéki térségekben működő mikro-,
kisvállalkozások, és vidékfejlesztési tevékenységet folytatók részére
szolgáltatott szakmai képzések, tájékoztatók előkészítéséhez,
szervezéséhez és lebonyolításához.
Kedvezményezett A képzést, felkészítést, szakmai tájékoztatást nyújtó szervezetek.
Felhívás 6,20 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016., a kötelező képzések vonatkozásában 2015. szeptember.
tervezett dátuma
Megjegyzés A kedvezményezettet a VP szerint közbeszerzési vagy in-house
eljárásban kell kiválasztani.
2. Felhívás címe
Bemutató üzemi programok
Leírás Támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók és
élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytatók részére szolgáltatott
bemutató üzemi programok megvalósításához, illetve az ehhez
szükséges – nem építési engedélyköteles – infrastruktúra kialakításához.
Kedvezményezett
Felhívás
keretösszege
Meghirdetés
tervezett dátuma
Megjegyzés

A bemutató üzemek, amelyek a programokat szolgáltatják.
1 Mrd Ft
2016.
A kedvezményezettet közbeszerzési eljárásban kell kiválasztani.

3. Felhívás címe
Tájékoztatási szolgáltatás
Leírás Támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók,
továbbá élemiszer-feldolgozó tevékenységet folytatók és a vidéki
térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők, valamint a Fiatal
mezőgazdasági termelő tematikus alprogramban vagy a Rövid Ellátási
Lánc tematikus alprogramban részt vevők által igénybe vehető
tájékoztatási szolgáltatás létrehozásához és működtetéséhez.
Kedvezményezett A tájékoztatási szolgáltatást nyújtó.
Felhívás 7,8 Mrd Ft
keretösszege (Egyszeri nyitás, a forrás 100%-nak felhasználásával)
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés A kedvezményezettet a VP szerint közbeszerzési eljárásban kell
kiválasztani.
4. Felhívás címe
Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
Leírás Támogatás szakmai tanulmányutak és csereprogramok, valamint
gyakornoki programok szervezésére és megvalósítására. Célja
mezőgazdasági üzemek, illetve erdőgazdaságok látogatása, új, hatékony,
innovatív termelési módok megismerése, valamint a gyakornoki
program keretében szakmai gyakorlat és tapasztalatszerzés.
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Kedvezményezett A szolgáltatás nyújtói: mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók,
továbbá REL együttműködésben részt vevő termelők.
Felhívás 1,5 Mrd Ft
keretösszege (Egyszeri nyitás, a forrás 100%-nak felhasználásával)
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés A kedvezményezettet közbeszerzési eljárásban kell kiválasztani.
5. Felhívás címe

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz
kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás
Leírás Támogatás nyújtása annak érdekében, hogy a termelők a
Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszeren keresztül tanácsadási
szolgáltatásokban
részesülhessenek.
Támogatás nyújtása annak érdekében, hogy a termelők a
Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszeren keresztül csoportos
szaktanácsadási szolgáltatásokban részesülhessenek..
Kedvezményezett A szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szervezetek.
Felhívás 13,9 Mrd Ft. (10,65 Mrd Ft, 3,26 Mrd Ft)
keretösszege
Meghirdetés 2015. október
tervezett dátuma
Megjegyzés Az 1305/2013/EU rendelet 15. cikk 3. bekezdése szerint a közbeszerzési
jog alkalmazandó.

6. Felhívás címe
Szaktanácsadók továbbképzése
Leírás Támogatás nyújtása a Mezőgazdasági Szaktanácsadási Rendszer
keretében agrár-szaktanácsadói engedéllyel rendelkező, névjegyzékben
regisztrált szaktanácsadók továbbképzéséhez.
Kedvezményezett A továbbképzést szolgáltató szervezet.
Felhívás 0,19 Mrd Ft.
keretösszege (A tervezett I. ütemben a teljes keret 33%-a, azaz 0,06 Mrd Ft.)
Meghirdetés 2015. szeptember
tervezett dátuma
Megjegyzés Az 1305/2013/EU rendelet 15. cikk 3. bekezdése szerint a közbeszerzési
jog alkalmazandó, továbbá az 1305/2014/EU rendelet II. melléklete
szerint 3 éves időszakonként maximum 200 000 euró támogatás adható,
ezért az indikatív keret nem éri el a 272/2014 (XI. 05.)
kormányrendeletben rögzített minimumot. A teljes keret lekötéséhez
három alkalommal kell meghirdetni.
7. Felhívás címe
Leírás

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása
A termelők élelmiszerláncba történő biztosabb integrációja által az
intézkedéssel kívánjuk elősegíteni, hogy az EU, valamint a
Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében
előállított termékek ismertek és elismertek legyenek mind a piacok,
mind
a vásárlók
körében.
Az
EU által
szabályozott
minőségrendszereken túl ösztönözzük a mezőgazdasági termelők
nemzeti minőségrendszer keretében előállított magasabb minőségű
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mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerhez
kapcsolódását. A célterület biztosítja a termelők biztosabb integrációját
az élelmiszerláncba. Az intézkedéssel kívánjuk elősegíteni, hogy az EU,
valamint a Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok
keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok
és a vásárlók körében.
Kedvezményezett Mezőgazdasági termelő vagy ezek csoportja.
Felhívás 8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016
tervezett dátuma
Megjegyzés a pályázat kiírásakor külön keretet kell biztosítani borra (2 Mrd Ft), EUs egyébre (3.4 Mrd Ft) és nemzeti (2,6 Mrd Ft) minőségrendszerekre
8. Felhívás címe

Minőségrendszerekhez
kapcsolódó
előállítói,
termelői
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége
Leírás A csoportosulások minél szélesebb körben megismertethessék a
minőségrendszer működését, a minőségjelöléseket, és felhívják a
figyelmet a minőségrendszerek keretében előállított termékek
megkülönböztető tulajdonságaira más hasonló termékektől.
Kedvezményezett Mezőgazdasági termelők csoportosulása, amelyek a 3.1 alintézkedésben
foglalt valamelyik minőségrendszer követelményeinek megfelelően
állítják elő terméküket, és a minőségi rendszerben történő bejegyzési
kérelmük az Európai Unióhoz vagy az illetékes nemzeti bírálati
eljárásba legalább benyújtásra került.
Felhívás 2,4 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016
tervezett dátuma
Megjegyzés Kizárólag a 3.1 minőségrendszerben részt vevő termékekre.

9. Felhívás címe

Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, kisméretű
terménytároló építése, korszerűsítése
Leírás Támogatás nyújtása terményszárítók, üzemeltetéséhez kapcsolódó
épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák és
infrastruktúra kialakítása érdekében. Kis léptékű terménytárolók
építésének, valamint a meglévő terménytárolók korszerűsítésének, és
tisztítók üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök,
valamint a kapcsolódó technológiák és infrastruktúra támogatása.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal mezőgazdasági termelő
Felhívás 19,7 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés egyéni max 100 m Ft, közös max 300 m Ft, dohányszárítók is
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10. Felhívás címe

Trágyatárolók építése és korszerűsítése

Leírás Támogatás nyújtása az állattartó telepeknek – a jogszabályból adódó
kötelezettségük betartásához – trágyatároló, feldolgozó műtárgyak
kialakításához
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal mezőgazdasági termelő
Felhívás 5,6 milliárd
keretösszege
Meghirdetés 2015. október
tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft
11. Felhívás címe

Sertéstartó telepek építése, korszerűsítése

Leírás Támogatás nyújtása a sertéstartók technológiai korszerűsítését irányzó
beruházások, valamint új gépek beszerzésére irányuló beruházások
finanszírozásához.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal mezőgazdasági termelő
Felhívás 20 milliárd, STÉ felső határ megállapítása, ami felett rendelkezők nem
keretösszege indulhatnak.
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft
12. Felhívás címe Baromfitartó telepek építése, korszerűsítése
Leírás Támogatás nyújtása a baromfitartók technológiai korszerűsítését irányzó
beruházások, valamint új gépek beszerzésére irányuló beruházások
finanszírozásához.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal mezőgazdasági termelő
Felhívás 20 milliárd STÉ felső határ megállapítása, ami felett rendelkezők nem
keretösszege indulhatnak
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ
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üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
Egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft.
13. Felhívás

Szarvasmarha tartó telepek építése, korszerűsítése
Leírás Támogatás nyújtása a szarvasmarhatartók technológiai korszerűsítését
irányzó beruházások, valamint új gépek beszerzésére irányuló
beruházások finanszírozásához.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal mezőgazdasági termelő
Felhívás 20 milliárd
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés

14. Felhívás címe Juh és kecsketartó telepek építése, korszerűsítése
Leírás Támogatás nyújtása a juh és kecsketartók technológiai korszerűsítését
irányzó beruházások, valamint új gépek beszerzésére irányuló
beruházások finanszírozásához.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal mezőgazdasági termelő
Felhívás 4 milliárd
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 1 275 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft

15. Felhívás címe

Állattartó telepek korszerűsítése

Leírás Támogatás nyújtása az állattartó telepeknek a versenyképesség javítása,
továbbá az energiafelhasználás csökkentése érdekében építéssel járó
technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzéséhez.
Kedvezményezett

• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
Fiatal mezőgazdasági termelő

Felhívás 6 Mrd
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
5 / 26

A Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásai

Megjegyzés

16. Felhívás címe

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítésére,
geotermikus öntözés kialakításának lehetőségével.
Leírás A támogatás célja a kertészeti ágazat versenyképességének,
energiahatékonyságának javítása, kertészeti termesztő-berendezések és
a hozzájuk kapcsolódó beépített technológia, beszerzésének támogatása.
A felhívás a megújuló energiaforrások között kiemelt műveleti célként
kezeli a geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő
berendezések korszerűsítését.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal Mezőgazdasági termelő
Felhívás Teljes keret: 30 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
(kivéve öntözési forrás)
egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft

17. Felhívás címe
Leírás

Kedvezményezett

Felhívás
keretösszege

Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével, jégvédelem.
A támogatás célja a kertészeti ágazat versenyképességének,
energiahatékonyságának javítása, új ültetvények telepítése, a meglévő
ültetvények felújítása és korszerűsítése szükség esetén fajtaváltás vagy
művelési-mód váltás alkalmazásával. Meglévő öntözőrendszerek
korszerűsítését valamint új telepítésnél öntözőrendszer kiépítését
szolgálja.
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal mezőgazdasági termelő
Teljes keret: 21 Mrd Ft -(A 41-43. felhívásból a jégvédelemre szánt
összeg átkerült ide).

Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
(kivéve öntözési forrás)
egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft
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18. Felhívás címe Kertészet korszerűsítése- gyógynövénytermesztés fejlesztése.
Leírás A támogatás célja a gyógynövénytermesztés versenyképességének,
energiahatékonyságának javítása, új ültetvények telepítése, a meglévő
ültetvények felújítása. A felhívás a megújuló energiaforrások között
kiemelt műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás
biztosítását, valamint a meglévő berendezések korszerűsítését.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal Mezőgazdasági termelő
Felhívás Teljes keret: max. 3 Mrd Ft (Nem biztos, hogy ennyi szükséges)
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft
19. Felhívás címe

Kertészet korszerűsítése -kertészeti ágazat technológiai
fejlesztéseinek támogatása.
Leírás A támogatás célja a kertészeti ágazat és a gombatermesztés
versenyképességének, energiahatékonyságának javítása hűtőházak,
tárolók, manipulálók és egyéb üzemi létesítmények beszerzésének
támogatása. A felhívás a megújuló energiaforrások között kiemelt
műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás biztosítását,
valamint a meglévő berendezések korszerűsítését.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal Mezőgazdasági termelő
Felhívás Teljes keret: 32 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft

20. Felhívás címe Kertészet korszerűsítése -kertészeti gépbeszerzés támogatása
Leírás A támogatás célja a kertészeti ágazat versenyképességének,
energiahatékonyságának javítása, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó
kisértékű erő- és munkagépek, post-harvest tevékenység eszközei
beszerzésének támogatása.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelők egy csoportja
• Fiatal Mezőgazdasági termelő
Felhívás Teljes keret: 10 Mrd Ft keretösszege
Meghirdetés 2016.
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tervezett dátuma
Megjegyzés A források 80%-ra a kizárólag a legfeljebb 850 000 euró STÉ
üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak.
egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft

21. Felhívás címe Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
Felhívás célja A vízvisszatartást, a meliorációt és a vízfelhasználás hatékonyságának
javítását, valamint az öntözött területek növelését célzó beruházások
támogatása.
Kedvezményezett
• Mezőgazdasági termelő
Felhívás 34 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés egyéni max 500 m Ft, közös max 1 Mrd Ft, további bontás szükséges
(melioráció, tározó, vízhatékony öntözés)
22. Felhívás címe

Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek
megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása
Felhívás célja Cél az interaktív innovációra alapozott projektek részét képező kísérleti
beruházások megvalósítása, melyek célkitűzése közhasznú, az EU-s
innovációs közösségbe való bekapcsolódásra, vagy nemzetközi
együttműködésben való részvételre is alkalmas újdonság kifejlesztésére
irányuló, a mezőgazdasági termelők számára közvetlenül hasznosítható
megoldás kifejlesztése.
Felhívás 9 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés

23. Felhívás címe

Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának
támogatása
Felhívás célja Cél a borászati termékek feldolgozására, értékesítésére és/vagy
fejlesztésre irányuló beruházások támogatása. Célterületek:
- Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése;
- Energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának
növelése, megújuló energiaforrás alkalmazása;
- Agrár-innovációs beruházások megvalósítása;
- Rövid Ellátási Lánc együttműködő csoportok tagjaiként
együttműködő gazdálkodók beruházásainak finanszírozása
Felhívás 20 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
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24. Felhívás címe

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság
elősegítése a feldolgozásban
Felhívás célja Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és a piacra jutást
elősegítő, technológiai fejlesztést, továbbá az környezeti erőforráshatékonyságot célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás
vállalati hatékonyságának növelése érdekében
Kedvezményezett Mezőgazdasági vállalkozások, élelmiszeripari mikro és kisvállalkozások
Felhívás Élelmiszerfeldolgozó:126 Mrd Ft-, 40 Mrd Ft, REL: 20 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés Élelmiszerfeldolgozó:2015. december, REL: 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés

25. Felhívás címe Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
Felhívás célja A felhívás célja az agrár-környezetvédelmi és éghajlatváltozással
kapcsolatos kifizetések céljaival összefüggően a fajok és élőhelyek
természetvédelmi helyzetének megőrzése, javítása valamint a Natura
2000 területek és a magas természeti értékkel rendelkező gazdálkodási
rendszerek közjóléti funkcióinak erősítése.
A pályázati felhívás során az alábbi célterületek támogatását tervezzük:
Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
Gyeptelepítés célterület
Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein célterület
Felhívás 3,5 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés
26. Felhívás címe Vízvédelmi célú nem termelő beruházások
Felhívás célja A vizeket érő szennyezések megakadályozása, a területi vízvisszatartás
elősegítése, az éghajlatváltozással összefüggő problémák, a
biodiverzitás megőrzésének, illetve a vizeink mennyiségi és minőségi
védelmének biztosítása céljából.
Az alábbi célterületek támogatását tervezzük:
Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása,
fejlesztése a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken
Erózióvédelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése
Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése
Vizes élőhelyek létrehozása
2,4
Mrd Ft
Felhívás
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés
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27. Felhívás címe

Leírás

Kedvezményezett

Felhívás
keretösszege

A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított
mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő
megelőző intézkedések bevezetése
A támogatás célja olyan megelőző intézkedésekre irányuló beruházások
támogatása, amelyek a valószínűsíthető természeti katasztrófák,
kedvezőtlen
éghajlati
események
és
katasztrófaesemények
következményeinek mérséklését vagy kivédését szolgálják.
Mezőgazdasági termelő
Mezőgazdasági termelők egy csoportja
Közjogi szerv vagy azok csoportja
2,5 Mrd Ft (jégháló; esőkár, fagykár: 1,5 Mrd Ft)
(A jégvédelemre szánt 4 milliárd forint átcsoportosításra került a 17.
számú felhíváshoz).
2015. november,

Meghirdetés
tervezett dátuma
Megjegyzés Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása a kertészeti
ágazat fejlesztése jogcímmel együtt kerül meghírdetésre.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
Leírás Az intézkedés célja a vidéki térségekben a mezőgazdasági termelés
életképességének és versenyképességének javítása olyan célzott
eszközzel is, mint a fiatal és képzett mezőgazdaági szakemberek
számára lehetőség biztosítása új mezőgazdasági vállalkozás
létrehozására.
Kedvezményezett A pályázat benyújtáskor 18 éves elmúlt, de legfeljebb 40 éves
természetes személy, aki mezőgazdasági egyéni vállalkozóként első
ízben indít saját nevében és vezetése alatt mezőgazdasági vállalkozást.
Jogi személy esetén a fiatal mezőgazdasági termelő annak kizárólagos
tulajdonosa és ügyvezetője, ezáltal a tényleges és hosszú távú
ellenőrzést kizárólagosan gyakorolja a jogi személy felett.
Felhívás 37,75 Mrd Ft (2016-tól 2019-ig 4 x 9,5 Mrd kerettel)
keretösszege
Meghirdetés
I. Megjelenés 2016
tervezett dátuma
II. Megjelenés 2017.

28. Felhívás címe

Megjegyzés
29. Felhívás címe

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja

Leírás Az intézkedés célja a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása, melynek során nem mezőgazdasági
tevékenység indításával biztosítható a gazdasági több lábon állás, a
jövedelmi viszonyok stabilitása.
Kedvezményezett Mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő
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Felhívás 5,54 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés mikrovállalkozás indításával egy felhívásban, külön kerettel
30. Felhívás címe

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása mikrovállalkozás indítása

Leírás Az intézkedés célja a vidéki térségekben egyéb helyi szükségleteket
kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató mikrovállakozás indításának
előmozdítása.
Kedvezményezett Helyben lakó, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy.
Felhívás Teljes keret 8,31 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációjával egy felhívásban,
külön kerettel
31. Felhívás címe Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Leírás Az intézkedés célja a részben piacra termelő, a biztos megélhetés
szintjét még nem biztosító, de fejlődőképes kis gazdaságok
megerősítése és legalább egy fő biztos megélhetésének biztosítása.
A
versenyképes méretet el nem érő (3.000-6.000 STÉ közötti),
Kedvezményezett
mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező mezőgazdasági termelő.
Felhívás 14 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés 15.000 EUR általány támogatás, két ütemben
32. Felhívás címe

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Szolgáltatás
fejlesztés
Leírás Az intézkedés célja a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások
induló vagy már működő, nem mezőgazdasági tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése.
Kedvezményezett Vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak minősülő
mezőgazdasági termelők.
Felhívás Teljes keret 21,57 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés termelés indítása és fejlesztésével és energetikai korszerűsítéssel egy
felhívásban, külön kerettel

33. Felhívás címe

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Termelés indítása és
fejlesztése
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Leírás Az intézkedés célja a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások
induló vagy már működő nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer
feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások
támogatása.
Kedvezményezett Vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak minősülő
mezőgazdasági termelők.
Felhívás Teljes keret 14,38 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés szolgáltatás fejlesztésével és energetikai korszerűsítéssel egy
felhívásban, külön kerettel
34. Felhívás címe
Leírás

Kedvezményezett

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése - Energetikai
korszerűsítés
Az intézkedés célja a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások
induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységhez
kapcsolódó tevékenységeik energetikai korszerűsítésének támogatása.
Vidéki térségekben működő, mikrovállalkozásnak minősülő
mezőgazdasági termelők.
15,97 Mrd Ft (amelynek 80%-a kerül meghirdetésre az első körben,
azaz: 12,78 milliárd Ft)
2015. november

Felhívás
keretösszege
Meghirdetés
tervezett dátuma
Megjegyzés termelés indítása és fejlesztésével és szolgáltatás fejlesztésével egy
felhívásban, külön kerettel
35. Felhívás címe

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés
Leírás A felhívás célja a vidéki életminőség javítása, a vidéken élők
komfortérzetének javítása, a települések látképének javítása a
településképet meghatározó épületek felújításával, rekonstrukciójával,
az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való
hozzáférés javítása közösségi terek létrehozásával, fejlesztésével.
Állami és önkormányzati funkciót nem magában foglaló középületek
energetikai fejlesztése.
Kedvezményezett Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet.
Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet.
Felhívás 26,9 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december.
tervezett dátuma
Megjegyzés elsősorban költségcsökkentő, vidéki életminőséget javító beruházások
támogatása

36. Felhívás címe

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális fejlesztése,
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közétkeztetés fejlesztése
Leírás A felhívás célja a vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé,
vonzóvá tétele, a foglalkoztatás és a vállalkozás feltételeinek javítása, a
helyi termelők, helyi termék előállítók piacra jutásának elősegítése a
helyi piacok infrastrukturális feltételeinek javításával
A településen bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző
intézmények konyhájának fejlesztése (többek között: gépek,
berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, gépjármű beszerzése),
továbbá az ehhez kapcsolódó helyi alapanyag-beszerzés, -raktározás és előkészítés, valamint a központtól távol eső településrészeken az
étkeztetés megoldása.
Kedvezményezett Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet.
Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező nonprofit szervezet.
Felhívás 10,6 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés

37. Felhívás címe

Egyedi szennyvízkezelés

Leírás A felhívás célja a 2000 lakos-egyenérték alatti településeken, illetve
2000 lakos-egyenérték alatti külterületi településrészeken a megfelelő
szintű szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvíziszap
kezelés megvalósítása autonóm természetközeli szennyvíz-kezelési
megoldások
vagy
egyedi
szennyvíztisztító
kisberendezések
megvalósítása révén
Kedvezményezett Vidéki térségben működő települési önkormányzat
Felhívás 12 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés 2000 lakos-egyenérték alatt
38. Felhívás címe

Háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint
szennyvízkezelés fejlesztések
Leírás A felhívás célja a tanyán élők életminőségének, lakhatási feltételeinek
javítása a háztartási léptékű infrastrukturális fejlesztések révén.

Kedvezményezett Természetes személyek
Felhívás 6,2 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
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tervezett dátuma
Megjegyzés Csak tanyás településeken, tanyán állandó lakóhellyel rendelkező
természetes személyek
39. Felhívás címe

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése
Leírás A vidéki térségekben a települések külterületi útjainak minősége
elmarad az elvárttól, egyes szakaszok minősíthetetlenül rossz állapotban
vannak. A fejlesztések hatására nagymértékben javulni fog a külterületi
területek elérhetősége, ezáltal jelentős életminőségbeli változás fog
bekövetkezni a külterületen élők számára.

A felhívás célja továbbá az önkormányzati tulajdonú közutak rendszeres
fejlesztésének, karbantartásának biztosítása, az ehhez szükséges erő- és
munkagépek beszerzésének támogatásával.
Kedvezményezett Vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati
társulás.
Felhívás 22,4 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés

40. Felhívás címe

Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló
fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű-, és
eszközbeszerzéssel
Leírás A felhívás célja a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés fejlesztése, a köz- és vagyonbiztonság javítása
Kedvezményezett Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési
kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet,
egyházi jogi személy. Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy
székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi
jogi személy. A fentiek konzorciumai.
Felhívás 8,3 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés Polgárőr, mezőőr, falu- és tanyagondoki szolgálat beszerzései /
gépjármű kötváll. előtt az ÚMVP 321. összes támogatási határozatának
el kell készülnie

41. Felhívás címe Erdősítés támogatása
Leírás Elsődleges cél az erdőterületek arányának növelése, ezzel együtt a
legjelentősebb munkanélküliséggel sújtott észak-keleti régiókban a
vidéki foglalkoztatás növelése. Bővíthető a kitermelhető faválasztékok
köre (speciális igények kielégítésére alkalmas faválasztékok a
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falemezgyártáshoz, építőiparban, borászathoz stb.), valamint jelentősen
fejleszthető az erdőgazdálkodásra alapozott lokális megújuló energiaellátási rendszerek kialakítása is.
3 célterület kerül meghatározásra:
hagyományos erdőtelepítés,
gyorsan növő fafajokból álló, kifejezetten ipari célú alapanyag
termelésre szolgáló faültetvény létrehozása,
az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési
projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: spontán erdősüléssel
érintett területek erdővé alakítása.
Kedvezményezett Jogszerű mezőgazdasági földhasználók és ezek társulásai.
Felhívás 33 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma A forrás 50% erejéig a felhívás 24 hónapig lesz nyitva, ezért az elbírálás
kettő szakaszban történik.
Megjegyzés ipari és hagyományos – további bontás lehetséges
42. Felhívás címe Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása? (Esetleges névváltoztatás)
Leírás A zárt edrős területek kiegészítése agrár-erdészeti rendszerekkel az
alábbi célterületek szerint:
• gyepgazdálkodással (kaszálással, vagy extenzív állattartással)
kombinált agrár-erdészeti rendszer
• mezővédő fásítás
Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési
projektek kísérleti fejlesztései keretén belül: Innovatív agrár-erdészeti
rendszerek létrehozása
(A leírás esetleges módosítása szükséges lehet).
Kedvezményezett A támogatás magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és
társulásaik számára ítélhető oda.
Felhívás 2,2 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
43. Felhívás címe Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
Leírás Az elmúlt időszakokban egyre gyakoribb káresemények (tűzkár,
kártevők okozta kártétel) megelőzésének támogatása az alábbi
célterületek szerint:
• erdőtüzek megelőzését célzó intézkedések (tűzpászták, tűzivíztárolók kialakítása, fenyő tisztítási anyag kihordása, tuskósor
felszámolása, egyéb helyi, kisléptékű megelőző intézkedések)
• erdőtüzekhez, kártevőfertőzésekhez vagy betegségekhez
kapcsolódó monitoring létesítmények, rendszerek és
kommunikációs berendezések létrehozása és fejlesztése
erdészeti károsítók elleni biológiai, vagy vegyszeres védekezés.
(A leírás esetleges módosítása szükséges lehet).
Kedvezményezett Magán- és közjogi erdőgazdálkodók, valamint egyéb magán- és közjogi
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szervezetek és ezek társulásai
Felhívás 3,8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
44. Felhívás címe Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
Leírás Cél az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák által károsított
erdészeti potenciál helyreállításának támogatása (erdőtelepítés).
(A leírás esetleges módosítása szükséges lehet).
Kedvezményezett Magán- és közjogi erdőgazdálkodók, valamint egyéb magán- és közjogi
szervezetek és ezek társulásai
Felhívás 6,8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés
45. Felhívás címe

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások
Leírás Cél:
• az erdők természeti állpotának fenntartása teljes erdőszerkezet
átalakítással, az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítással
és a klímarezisztens fafajokkal történő erdőfelújítással,
• egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és
környezeti értékének növelését célzó beavatkozásokkal (one-of
payment): az intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok
visszaszorítása és az erdei tisztások kialakítása vagy
helyreállítása.
az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési
projektek kísérleti fejlesztéseinek támogatása.
Kedvezményezett Magán- és közjogi erdőgazdálkodók (pl. állami, önkormányzati), egyéb
magán- és közjogi szervezetek, az előbbiekben felsoroltak társulásai.
Felhívás 9,8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
46. Felhívás címe

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti
funkcióinak fejlesztése
Leírás Cél az erdők közjavainak fejlesztése az alábbiak szerint:
– erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése,
– erdei kirándulóhely kialakítása vagy továbbfejlesztése,
– településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely kialakítása vagy
továbbfejlesztése;
-az Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív Csoport együttműködési
projektek
kísérleti
fejlesztései
keretén
belül:
Az
erdők
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közjóléti/turisztikai értékének érvényesítését és hasznosítását célzó
együttes innovatív megoldások támogatása.

Kedvezményezett Bejegyzett magánjogi, vagy közjogi erdőgazdálkodó, valamint
bejegyzett erdőgazdálkodóval a megvalósított célterületi objektumok
üzemeltetésére szerződésben álló egyéb magánjogi vagy közjogi
gazdálkodó szervezet.
Felhívás 1,5 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
47. Felhívás címe

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

Leírás Célja elsősorban a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez,
valamint az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához szükséges
géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és
melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges
feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása (beleértve a
lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari felhasználás
előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is).
Kedvezményezett A/ célterület:
Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy
önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik,
vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás
vagy kisvállalkozás (helyi vállalkozás), amelynek az előző 2 évben
erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az összes
bevétel 50%-a volt.
B célterület:
Az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett magánjogi vagy
önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik,
vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás
vagy kisvállalkozás (helyi vállalkozás), amelynek az előző 2 évben
erdőgazdálkodásból (TEAOR 2) származó árbevétele legalább az összes
bevétel 50%-a volt.
vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás
vagy kisvállalkozás, önkormányzati részvétellel működő szociális
szövetkezet.
C/ célterület: az A/ és B/ célterületek jogosulti köre.
Felhívás 7,2 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés
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48. Felhívás címe

Termelői csoport és termelői szervezetek létrehozása

A termelői csoportok segítésével elérhető az egységes minőségű és
feldolgozottságú árualap kialakítása, a tagság termelésének és
eredményeinek piaci követelményekhez való igazítása, a ténylegesen
megvalósuló értékesítés, a piac befolyásolása és a magasabb jövedelem
elérése érdekében.
Kedvezményezett Közvetlen kedvezményezettek az FM által elismert termelői csoport,
vagy termelői szervezet.
Közvetett kedvezményezettek a termelői csoportban vagy termelői
szervezetben részt vevő mezőgazdasági termelő és/vagy értékesítő
Felhívás 26,1 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016
tervezett dátuma
Megjegyzés még nincs végleges FM rendelet
Leírás

49. Felhívás címe Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés
Leírás Fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a
környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű
környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások
biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló
mezőgazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten kívánja továbbá
támogatni a biodiverzitás megőrzését, a természet, a víz, és a talaj
védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet
kialakítását, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat
kialakításával.
Kedvezményezett akív mezőgazdasági termelők
Felhívás 176,3 Mrd Ft (Az összeg a degresszivitási összegtől nagymértékben
keretösszege függ)
Meghirdetés 2015. szeptember 15.
tervezett dátuma Az első megnyitásnál a teljes keretösszeg 90 % ban lesz hozzáférhető,
fennmaradó 10% forrás meghirdetése 2017-ben lehet esedékes.
Megjegyzés Az első megnyitás kötelezettségvállalási időszakának kezdete a
1511/2014. (IX. 16.) kormányhatározat értelmében 2016. január 1.
Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in situ megőrzése
Leírás Az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták nőivarú, baromfi esetén vegyes ivarú
állományának a fajták eredeti tartási-, és takarmányozási
körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti tenyésztésben történő
megőrzése a kieső jövedelem és a felmerülő többletköltségek
ellentételezésén keresztül.
Kedvezményezett A felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, mezőgazdasági célra
hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, baromfi esetében vegyes ivarú
állományokat tartó, a tartással kapcsolatos többletköltségeket viselő
állattartó.
Felhívás 14,00 Mrd Ft

50. Felhívás címe
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keretösszege
Meghirdetés 2015. október
tervezett dátuma
Megjegyzés Az ÚMVP azonos célú kötelezettségvállalása a kedvezményezettek
nagy részének 2014. december 31-én járt le.
II. ütem 2017-ben a másik 3 célterülettel együtt (64)
Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának ex situ megőrzése
Leírás A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került hímivarú
mezőgazdasági állatfajtáknak (kivéve baromfi) az eredeti tartási,
takarmányozási feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő
megőrzése, vásárlása.
Kedvezményezett Tenyészállat vásárlás esetén a fajta fenntartásáért felelős tenyésztő
szervezetek/egyesületek vagy azok szövetsége. A tartással kapcsolatos
támogatás esetén a tenyésztő szervezet/egyesület mellett annak tagjai is
jogosultak a támogatásra, amely fajta esetében központi nevelés nem
folyik.
Felhívás összesen 3,8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2017.
tervezett dátuma
Megjegyzés Az ÚMVP azonos célú kötelezettségvállalása 2017. április 30-án jár
majd le.
in situ II. ütem, in vitro és genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói
tevékenységekkel együtt

51. Felhívás címe

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in vitro megőrzése
Leírás A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági
állatfajták genetikai anyagának (sperma, embrió vagy petesejt)
begyűjtése, mélyhűtve tárolásra történő előkészítése, laboratóriumi
körülmények közötti tárolása mélyhűtéses eljárással.
Kedvezményezett A tenyésztési hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mesterséges
termékenyítő állomás, embrió-átültető állomás, spermatároló
központok, fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek
Felhívás összesen 3,8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2017.
tervezett dátuma
Megjegyzés Az ÚMVP azonos célú kötelezettségvállalása 2017. április 30-án jár
majd le.
in situ II. ütem, ex situ és genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói
tevékenységekkel együtt

52. Felhívás címe

53. Felhívás címe

Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek
támogatása
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Leírás A védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági
állatfajták megőrzését segítő tenyésztési, génmegőrzési feladatok
ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a végrehajtásban. A
hasznosítási lehetőségek ismertetése, megteremtése, a hasznosítás
elősegítése.
Kedvezményezett A fajta fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek/egyesületek vagy
azok szövetsége
Felhívás összesen 3,8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2017.
tervezett dátuma
Megjegyzés Az ÚMVP hasonló célú kötelezettségvállalása 2017. április 30-án jár
majd le.
in situ II. ütem, ex situ és in vitroval együtt
54. Felhívás címe

Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme
Leírás Cél a ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok megőrzése, Ugyanis a mezőgazdasági- és
élelmezési célú növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, régi
fajtái, illetve az egyéb haszonnövények ökotípusai, továbbá ezek vad- és
rokonfajai, valamint a mikroorganizmusok kivétel nélkül veszélyeztetett
kategóriába sorolandók, mivel fenntartás és megőrzés nélkül eltűnnek.
Kedvezményezett
• Aktív mezőgazdasági termelő
• Génmegőrző tevékenységet végző szervezet
Felhívás 3,8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. október
tervezett dátuma
Megjegyzés Az ÚMVP azonos célú intézkedésének ötéves kötelezettségvállalása
2015. december 31-jén zárul, így indokolt az intézkedés mielőbbi
meghirdetése.

55. Felhívás címe Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés
Leírás A felhívás célja az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, a
konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése,
valamint az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód
fenntartása.
A környezet megóvása, a termelők és fogyasztók egészségének védelme
érdekében a támogatás célja a biológiai sokféleség fenntartása és
növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj
biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédő szerek
szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból
eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az
élelmiszerbiztonság segítése.
Kedvezményezett Aktív mezőgazdasági termelők
Felhívás Teljes keret: 64,4 Mrd Ft (20,8 Mrd Ft – áttérés, 43,6 Mrd Ft –
keretösszege fenntartás) (80-20 % arányú nyitás, az összeg a degresszivitási összegtől
nagymértékben függ!)
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Meghirdetés 2015. augusztus
tervezett dátuma
Megjegyzés Az első megnyitás kötelezettségvállalási időszakának kezdete a
1511/2014. (IX. 16.) kormányhatározat értelmében 2016. január 1.,
Minden évben az egységes kérelemben kerül igénylésre
56. Felhívás címe
Leírás

Kedvezményezett
Felhívás
keretösszege

A Natura 2000 gyepterületek tekintetében biztosított kompenzációs
kifizetések
A mezőgazdasági hasznosítás alatt álló, természetvédelmi szempontból
legértékesebb és legveszélyeztetettebb élőhely-típusokba sorolható
Natura 2000 gyepterületek természetvédelmi céloknak megfelelő
kezelése, a biodiverzitás megőrzése és javítása, a kijelölt Natura 2000
területek kiterjedésének megőrzése, a más célú hasznosítás
visszaszorítása, és a hálózat alapvető feltételeinek megőrzése.
(A leírást pontosítani szükséges.)
Aktív mezőgazdasági termelő
25,9 Mrd Ft.
keretet egyenletesen kell osztani az 5 évre (2020-ig)

Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés Minden évben az egységes kérelemben kerül igénylésre
57. Felhívás címe
Leírás

Kedvezményezett
Felhívás
keretösszege

A Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs
kifizetések
Cél a Natura 2000 erdőterületeken a közösségi jelentőségű
élőhelytípusok, illetőleg fajok kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése és fenntartása
Magánjogi erdőgazdálkodók, vagy csoportjaik.
Teljes keret: 25,5 Mrd Ft
keretet egyenletesen kell osztani az 5 évre (2020-ig)

Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés Minden évben az egységes kérelemben kerül igénylésre
58. Felhívás címe Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
Leírás Cél a természeti hátránnyal érintett területeken történő gazdálkodás
fenntartása, jövedelemkiegészítés biztosítása, a Víz Keretirányelv
célkitűzéseinek megvalósulása, biológiai sokféleség megőrzése, európai
tájak állapotának helyreállítása és javítása, a mezőgazdasági
biodiverzitás csökkentése/visszafordítása.
(A leírást pontosítani szükséges.)
Kedvezményezett Aktív mezőgazdasági termelő
Felhívás 23,6 Mrd Ft
keretösszege keretet egyenletesen kell osztani az 5 évre (2020-ig)
Meghirdetés 2016
tervezett dátuma
Megjegyzés Minden évben az egységes kérelemben kerül igénylésre
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59. Felhívás címe A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Leírás Az intézkedés az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az
állatok javát szolgáló szigorú tartási, higiéniai és takarmányozási
előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. A támogatás vissza nem térítendő
forrást biztosít, kompenzálva a megnövekedő kiadásokat. Az intézkedés
célja, hogy segítse a tejtermelés átalakulását, az akut tőkehiány kezelését.
Kedvezményezett Mezőgazdasági termelő
Felhívás 36,5 Mrd Ft (Az összeg a degresszivitási összegtől nagymértékben függ)
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés Az ÚMVP kötelezettségvállalás 2016. április 30-án jár le.
60. Felhívás címe Erdő-környezetvédelmi kifizetések
Leírás Cél a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a
fafajok adaptációs készségének növelése, az egyes területeken az
erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatása.
Kedvezményezett Támogatás nyújtható magán- és közjogi erdőgazdálkodóknak, valamint
egyéb olyan magán- és közjogi szervezeteknek és társulásaiknak, akik,
illetve amelyek önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását,
amelyek egy vagy több erdő-környezetvédelmi és éghajlati
kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak. Az állami tulajdonban lévő
erdők esetében csak akkor ítélhető oda támogatás, ha az erdőgazdálkodó
magánjogi szervezet vagy települési önkormányzat.
Felhívás 12,7 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
61. Felhívás címe Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése
erdészeti
genetikai
erőforrások
védelme,
fenntartható
Leírás Az
erdőgazdálkodás számára alapvető fontosságú az adott fajon belüli
változatosság fenntartása, használata. A meglevő genetikai
változatosság, mint az alkalmazkodóképesség alapjának, fafajaink
evolúciós potenciáljának fenntartása, megerősítése. (In situ, ex situ és
központi törzsültetvények támogatása)
Kedvezményezett magán- és közjogi erdőgazdálkodók, egyéb közjogi szervezetek.
Felhívás 3,36 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
62. Felhívás címe

Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása
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Leírás Támogatás nyújtása a gazdálkodói igények vagy lehetőségek alapján a
legmagasabb tudományos ismereteket integráló vagy adaptáló,
gazdálkodók, illetve kutató-fejlesztő és tudás-továbbító partnerek
részére olyan interaktív együttműködésében kialakított közhasznú
gazdálkodási megoldás/fejlesztés kidolgozására és végrehajtására, amely
a gyakorlatban az érintett gazdálkodók széles köre által közvetlenül
alkalmazható.
Kedvezményezett konzorciumot vezető szervezet , a csoport által alakított önálló
jogalanyisággal rendelkező szervezet
Felhívás 3,3 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016, szakcélterület meghirdetésétől függően
tervezett dátuma
Megjegyzés a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos csoport és projekt
célterület szerint - 1,29 Mrd Ft, Élelmiszer-feldolgozással kapcsolatos
csoport és projekt célterület (REL is) - 1,43 Mrd Ft,
Erdőgazdálkodással kapcsolatos csoport és projekt célterület - 0,64
Mrd Ft
63. Felhívás címe

Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések,
beleértve a turisztikai együttműködéseket
Leírás Támogatás nyújtása a vidéki gazdaság mikro- és kisvállalkozásai
részére. Az alintézkedés elősegíti a helyi szereplői között olyan
együttműködések
létrehozását
és
működtetését,
melyek
méretgazdaságos gazdasági egységek kialakulását eredményezik,
elsősorban a helyi gazdasági térben.
Kedvezményezett konzorciumot vezető szervezet , a csoport által alakított önálló
jogalanyisággal rendelkező szervezet
bizonyos költségek esetén mikrovállalkozás, természetes személy
Felhívás 3 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
64. Felhívás címe Együttműködések támogatása a Rövid Ellátási Láncok és a helyi
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
Leírás Támogatás nyújtása a termelők közös és közvetlen piacra jutása
érdekében. Az alintézkedés célja olyan több éves, közös üzleti tervre
alapozott, a közös értékesítési csatornák kialakítása és hosszú távú
működésének biztosítása, amelyek a létrejövő együttműködések által az
élelmiszerforgalmazás környezetterhelését csökkentik a szállítási
távolságok jelentős rövidítésével, továbbá az élelmiszer veszteséget is
visszafogják.
Kedvezményezett mezőgazdasági termelők és csoportjaik, non-profit vállalkozás
(szervező)
Felhívás 3, 8 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
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tervezett dátuma
Megjegyzés
65. Felhívás címe

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és
tájhasználatváltás együttműködései
Leírás Több gazdálkodó összehangolt cselekvésén alapuló, tájgazdálkodási
célú komplex, térségi szintű mintaprojektek megvalósítása.
Kedvezményezett erdőgazdálkodók vagy mezőgazdasági termelők egy csoportja
Felhívás 4,4 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés kiemelt célterületek: Ős-Dráva, VTT tározók, Homokhátság

66. Felhívás címe

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

Leírás Több gazdálkodó összehangolt cselekvésén alapuló, tájgazdálkodási
célú komplex, térségi szintű mintaprojektek megvalósítása.
Kedvezményezett konzorciumot vezető szervezet , a csoport által alakított önálló
jogalanyisággal rendelkező szervezet
bizonyos költségek esetén mikrovállalkozás, gazdálkodó magánszemély
Felhívás 1,30 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés
67. Felhívás címe
Leírás

Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás
Mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatás, amely a
mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújt fedezetet, amelyeket
üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű
hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenség(ek)
okoz(nak).
Kedvezményezett
• -Aktív mezőgazdasági termelő.
• - Mezőgazdasági termelők csoportja.
23,7
Mrd Ft
Felhívás
keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés Minden évben az egységes kérelemben kerül igénylésre.
68. Felhívás címe Jövedelemstabilizáló eszköz
A jövedelemstabilizáló eszköz pénzügyi hozzájárulás olyan
Leírás
kockázatkezelési alap (a továbbiakban: Jövedelemtabilizációs Alap)
részére, mely jövedelemstabilizáló kompenzációt nyújt azoknak a
mezőgazdasági termelőknek, akiknek a jövedelme a tárgyévben a
referenciajövedelmükhöz képest több mint 30%-kal visszaesett.
Kedvezményezett Jövedelemstabilizációs Alap
Felhívás 5,8 Mrd Ft
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keretösszege
Meghirdetés 2016.
tervezett dátuma
Megjegyzés Új elem a KAP-ban!
69. Felhívás címe LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása
Leírás Cél a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítését segítő központi
képzéseken, tájékoztatókon való részvétel, a stratégia-készítést
megalapozó, térségre vonatkozó adatgyűjtések és elemző tanulmányok
készítése, a közösségi bevonás tevékenységei és a HFS közösségi
tervezés eszközeivel történő elkészítésének finanszírozása.
Kedvezményezett Helyi akciócsoportok
Felhívás 1 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. augusztus
tervezett dátuma
Megjegyzés
70. Felhívás címe LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
Felhívás célja Cél a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének
fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások), a lakosság humán
közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének
előmozdítása, a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és
turisztikai vonzóképességének erősítése, továbbá a helyi közösségek
tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési
készségeinek erősítése
Kedvezményezett A helyi fejlesztési stratégia által meghatározott szervezetek
Felhívás 47,67 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. november
tervezett dátuma
Megjegyzés felhívás az együttműködéssel és a működési költségekkel együtt
71. Felhívás címe LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek
előkészítése és megvalósítása művelet
a
vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása
Felhívás célja
(helyi
termékek
és
szolgáltatások),
a
lakosság
humán
közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének
előmozdítása, a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és
turisztikai vonzóképességének erősítése, továbbá a helyi közösségek
tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési
készségeinek erősítése
Kedvezményezett • Az IH által elismert Helyi Akciócsoportok és munkaszervezeteik;
• a HFS megvalósításában partner közjogi és magánjogi szervezetek,
• vidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozások;
• a HFS megvalósításában partner magánszemélyek.
Felhívás 1,92 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2016.
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tervezett dátuma
Megjegyzés felhívás a HFS megvalósítással és a működési költségekkel együtt
72. Felhívás címe LEADER - Működési és animációs költségek támogatása
Felhívás célja A felhívás célja fedezet nyújtása a helyi akciócsoportok és
munkaszervezeteik eredményes működéséhez szükséges tevékenységek
folyamatos ellátására, a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia
végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési és animációs
költségekre
Kedvezményezett Helyi akciócsoportok
Felhívás 8,92 Mrd Ft
keretösszege
Meghirdetés 2015. december
tervezett dátuma
Megjegyzés felhívás a HFS megvalósítással és az együttműködésekkel együtt
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