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Az agrár-vidékfejlesztési
támogatások új rendszere
(alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót,
mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)



KAP I. pillér (2015-2020):
7 988 m €
– közvetlen támogatások (uniós forrás) – FM
– piaci intézkedések (uniós forrás) – FM



KAP II. pillér (2015-2020):

4 174 m € = 3,431 mrd € (EU) +
0,743 mrd € (HU)

– vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) – ME (Vidékfejlesztési
Program – VP)
Összesen: 12,162 milliárd € (több forrás, mint a 2007-2013-as
időszakban)
310 Ft/EURO árfolyamon: 3 770milliárd forint.
Éves átlagban: 628 milliárd forint.

+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) – FM
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Célkitűzések és főbb változások


Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése
(Munkaigényes ágazatok: kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar);



Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése;



Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság;



Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság; klímavédelem - vidéki
településeken helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és
együttműködések.



Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP
végrehajtására



Egyszerűsítés



₋

Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány,
egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás)

₋

Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig
követelményei és elbírálása)

a fejlesztések egyszerűsített

Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt
eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik
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VP források megoszlása
Beruházás tárgyi eszközökbe

2%
2%

AKG + öko. gazd.

2%
4%

Alapvető szolg. és falumegújítás

3%

Natura 2000 + THÉT

5%
Erdőterületek fejlesztése, megújítása, védelme
5%

44%
Helyi fejlesztés CLLD

6%
Állatjólét
Technikai segítségnyújtás

7%

Kockázatkezelés
20%

Termelői csoportok
Egyéb: szakképzés, szaktanácsadás, együttműködés,
minőségi rendszerek, determináció
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Jogosult települések a 6. prioritásban
Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (falvak + városok 10 000
lakosig)
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milliárd

8 Ft

Balaton kiemelt üdülőkörzet - EMVA támogatás

7 Ft

Mindösszesen
(2007-2015):

6 Ft

5 Ft

Kifizetési kérelmek száma
11315 db

4 Ft

Kifizetett összeg
29,33 milliárd Ft

3 Ft

A 2015. évi kifizetések
év végéig még
folyamatban!
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Kifizetések 2007-2015 között
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VP támogatások
önkormányzatok számára



A mezőgazdaági termelő – mint jogosult – minden esetben az
önkormányzatok
részvételével
alakult
(BM
által
elismert)
mezőgazdasági termelést végző szociális szövetkezeteket is jelenti.



Feltétel:
1) 50% fölötti mezőgazdasági bevétel és
2) 6000 STÉ termelési érték



Ezen szociális szövetkezetek „kollektív” beruházásnak minősülnek, ezért 1020% plusz támogatásra lehetnek jogosultak.



Egyre több ilyen típusú szövetkezet jön létre.
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Vidéki térség-specifikus eszközök
Eszközök:
1) Nem mezőgazdasági tevékenység indítása
2) Nem mezőgazdasági tevékenység folytatása
3) Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös
projektjei/fejlesztései
4) Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által
támogatott mezőgazdaság
5) Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései /
helyi alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztései
6) LEADER
ÚJ! A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása
egyszerűsített, átalány módon (= rész-hozzájárulás).
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Vidéki térségek eszközei I.
Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása
(Diverzifikáció, 6.2. művelet)
Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység
indítása. Jellemzően turisztikai vagy kézműves tevékenység, de bármi más, pl. helyi
szolgáltatás is lehet.
Ügyfél az önkormányzat által alakított szociális szövetkezet is!
Témakörök:


Kézműves tevékenységek



Kisipari tevékenységek



Turisztikai szolgáltató tevékenységek



Bármilyen egyéb termelő vagy szolgáltató tevékenység

Támogatás: összesen 13,85 milliárd Ft


Induló mg-i vállalkozás és nem mg-i mikrovállalkozások támogatása
(40.000 euró átalány módon)



Üzleti terv alapján átalány (5 évre: két részletben 75-25%)



Az első kifizetést követő további igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának
függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével
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tervezhető és igényelhető.

Vidéki térségek eszközei II.
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése
(Diverzifikáció, 6.4. művelet)


Nem mezőgazdasági tevékenység folytatásának beruházásai
(pl. kézműves, turisztika, stb.)



A fejlesztéssel érintett tevékenységét a fejlesztéssel azonos település
közigazgatási területén, vagy attól nem több, mint 40 km-re végzi.

Ügyfél az önkormányzat által alakított szociális szövetkezet is!
Témakörök:
 Kézműves tevékenységek
 Kisipari tevékenységek
 Turisztikai szolgáltató tevékenységek
Támogatás:


Támogatási intenzitás: 50-70% (max.: 100.000 EUR)
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Vidéki térségek eszközei III.
Együttműködések támogatása
Kis gazdasági szereplők közötti együttműködések (16.3. művelet) –
konzorciális jellegű (a VP-ben ÚJ) (összesen 13,12 mrd Ft)
•

Típusai:
- Mezőgazdasági és mezőgazdasági típusú vállalkozások

- Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági típusú vállalkozások
(benne: együttműködési költségei és kis egyéni beruházások költségei is)
A szolidáris gazdálkodás és a közösség által támogatott
együttműködések (16.9 művelet) - konzorciális
•

Legalább 1 mezőgazdásági termelő és

•

Legalább 1 hátrányos munkaerő-piaci csoporttal foglalkozó (szociális,
egészségügyi, szemléletformáló, oktatási, stb.) szereplő

Eszközei: HH-csoport rehabilitációs bevonása, szemléletformálás és
készségfejlesztések, marketingtevékenységek (első sorban a szolidáris célok
népszerűsítése érdekében – „segítő vásárlás”)
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Vidéki térségek eszközei IV.
Kisméretű infrastruktúra-fejlesztések a vidéki
térségekben (7.2. művelet)
Változás: új épület NEM, költségtakarékosság IGEN! Pl.: helyi megújuló (mg-i vagy
erdőgazdálkodási eredetű) energia-megoldásra való áttérés


Helyi külterületi közutak fejlesztése (18,4 mrd Ft)



Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra-fejlesztése (10,6 mrd Ft)



Állami/önkormányzati funkciót magában nem foglaló közösségi funkciókat ellátó
létesítmények fejlesztése (funkcionalitás és fenntarthatóság,
energiahatékonyság!!) Településképet meghatározó épületek külső felújítása
(26,9 mrd Ft)



Autonóm természet-közeli szennyvízkezelési megoldások 2000 lakosság
egyenérték alatt (12 mrd Ft)



tanyás térségek külterületein a villamos energia, vízellátás és szennyvízkezelés
lokális, egyedi megoldásainak támogatása (10,2 mrd Ft)

Támogatható tevékenységek:
 Kisméretű infrastruktúra fejlesztés: max. 50 millió Ft, intenzitás: 75-95%
 Megújuló energetikai fejlesztés: max. 50 millió Ft, intenzitás: 75-95%
 Lokális szennyvízkezelési fejlesztés: max. 150 millió Ft, intenzitás: 75-95%
 Természetes személy (pályázó): max. 6 millió Ft, intenzitás: 50-65%
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Vidéki térségek eszközei V.
Alapvető szolgáltatások fejlesztése
a vidéki térségekben (7.4. művelet)
Az alintézkedés célja:
 Vidéki térségek szolgáltatásokkal való ellátottságnak fejlesztése
 Alapvető szolgáltatásokhoz, közösségi élethez való hozzáférés javítása a
kistelepüléseken
 Helyi közösségi térhálózat kialakítása, bővítése
 Vagyonbiztonság, a vidéki gazdálkodások működési feltételeinek javítása
 Vidéki életminőség javítása
Támogatható tevékenységek:

Közétkeztetés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (konyha+ előkészítés):
max. 20 millió Ft, intenzitás: 75- 95%

Többfunkciós közösségi/szolgáltató központ létrehozása és fejlesztése:
max. 30 millió Ft, intenzitás: 75- 95%

Falu
és
tanyagondnoki,
polgárőri,
mezőőri,
hegyőri
szolgálathoz
jármű/eszközbeszerzés:
max. 12 millió Ft, intenzitás: 75- 95%

Önkormányzati
tulajdonú
közforgalmú
utak
kezeléséhez,
javításához
munkagépek beszerzése:
max. 20 millió Ft, intenzitás: 75- 95%
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Vidéki térségek eszközei VI.
LEADER

A HFS elkészítése és a HACS működésére csak az IH
által elismert HACS-ok pályázhatnak.
Regisztráció feltételei:
Az akcióterület lakosságszáma 10 ezer főtől 150 ezer főig terjedhet;
 finanszírozásra jogosult része a vidéki településekből áll;
 földrajzilag folytonos egység, egy település csak egy HACS-hoz
tartozhat;
A partnerségbe és a HFS-be bevonhatók a jogosult területen kívüli települések
is, de ezeken a területeken megvalósuló fejlesztések nem jogosultak
finanszírozásra LEADER forrásból;
 A döntéshozatali szinten sem a közszféra, sem a vállalkozói, sem pedig a
civil szféra nem rendelkezhet a szavazati jogok 49%-ot meghaladó
hányadával.
 A tagságban bekövetkezett változás – amennyiben az Akciócsoport
felállítására és működtetésére vonatkozó alapfeltételek továbbra is
teljesülnek – nem szünteti meg a pályázatok benyújtására való
jogosultságot.
 HACS-ok működésének egyszerűsített (átalány alapú) módon történő
elszámolása
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Vidéki térségek eszközei VI.
LEADER - A HFS céljaihoz illeszkedő projektek
helyi pályázatos megvalósítása
Kedvezményezettek köre:
 HACS határozza meg (vállalkozásfejlesztés esetében kizárólag mikrovállalkozások
támogathatók)
 HACS nem lehet kedvezményezett.
Támogatási forma, illetve azok kombinációja:
 vissza nem térítendő – de minimis – támogatás
 kamattámogatás
Előleg igénybe vehető a beruházásokhoz.
A pályázatokat a HACS értékeli és választja ki a támogatandó fejlesztéseket.
Támogatás mértéke:
 max. 240 000 € / projekt, amely csak a HFS-ben rögzített, megfelelően
alátámasztott esetekben haladható meg (pl. innovatív aprófaluǁ komplex projekt,
több települést szolgáló vagy több éves projekt);
 max. 200 000 € / támogatott / 3 év.
Pályázat neve, tárgya
LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek
előkészítése és megvalósítása művelet
LEADER - Működési és animációs költségek támogatása

Pályázati keret Mrd Ft
Kedvezményezettek
1,00
LEADER Egyesületek
non-profit szervezetek,
önkormányzatok, egyházak,
47,67
vállalkozások
1,92
8,92

LEADER Egyesületek
LEADER Egyesületek
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Vidéki térségek eszközei VI.
LEADER - Térségek közötti és nemzetközi
együttműködésen alapuló projektek
Kedvezményezettek köre:
 vidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozás;
 a HFS megvalósításában partner közjogi és magánjogi
szervezet;
 a HFS megvalósításában partner magánszemély;
 IH által elismert HACS-ok
Támogatás formája és mértéke:
 Vissza nem térítendő támogatás
 Előleg igénybe vehető a beruházásokhoz (kapcsolódó
támogatás maximum 50%-ának erejéig).
 A pályázatok benyújtása folyamatosan nyitva álló pályázati
rendszerben (IH értékel)
 Max. 65 000 € / projekt (HACS-onként meghatározott
pénzügyi keret)
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Támogatási lehetőségek a szőlő- és
borágazatban
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Általánosságban
a szőlő- és borászati ágazat támogatási
lehetőségeiről
A Vidékfejlesztési Program (VP) több művelet keretében is
fejlesztési lehetőséget biztosít:
Közvetlenül
 Borászat versenyképességének javítása,
termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatása
 Kertészeti ágazat fejlesztése (ültetvénytelepítés)
Közvetetten
 más műveletek részeként a szőlő-bor ágazat is
támogatáshoz juthat
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Borászat termékfejlesztésének és
erőforrás-hatékonyságának támogatása
(4.2.2.)
Támogatási célterületek:
• hozzáadott érték növelése (építéssel járó beruházások, építéssel nem
járó eszközök, technológia beszerzése, új és használt gép),
• energiahatékonyság javítása (megújuló energiaforrás használata),
• vegyes tartalmú beruházások (REL/EIP),
Közös beruházások előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.).
Elismerhető költségek:
• borászati technológiai beruházások,
• a technológiai célokat közvetlenül szolgáló építési munkák (de:
ingatlanvásárlás NEM),
• informatika, know-how,
• járulékos költségek (tervezés, engedélyezés, stb.).
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Borászat termékfejlesztésének és
erőforrás-hatékonyságának támogatása
(4.2.2.)
Rendelkezésre álló forrás:
64,59 millió EUR, mintegy 20,3 milliárd HUF
Támogatás módja:

• vissza nem térítendő támogatás,
• kamattámogatás,
• amennyiben a felhívásban szerepel, előleg adható
Támogatás mértéke:
40-50% (régiótól függően), REL és EIP csoport beruházása +10
százalékpont.
Fontos kitétel: az intézkedés keretében a támogatás kizárólag Annex I.
terméknek minősülő borászati termékek előállítására, kiszerelésére és
tárolására vonatkozhat.
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2015. szeptember-októberben megjelenő
pályázati felhívások

Pályázat neve, tárgya

Agrár–környezetgazdálkodási
kifizetés
Ökológiai gazdálkodásra történő
áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása

Pályázati keret
Mrd FT (310
Kedvezményezettek
Ft/EUR)

Tervezett
meghirdetés

158,60

mg-i vállalkozások

2015. szeptember

51,50

mg-i vállalkozások

2015. szeptember

mg-i vállalkozások
Trágyatároló építése és
korszerűsítése

5,60

LEADER - Helyi Fejlesztési
Stratégiák elkészítésének
támogatása

1,00

(mezőgazdasági termelő,
mezőgazdasági termelők egy 2015. október
csoportja,
fiatal mezőgazdasági termelő)

LEADER Egyesületek

2015. október
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2015. novemberben megjelenő
pályázati felhívások
Pályázat neve, tárgya
Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
Szaktanácsadók továbbképzése

Pályázati
keret Mrd FT
(310
Ft/EUR)
6,20
NAK
0,19

Kedvezményezettek

A továbbképzést szolgáltató szervezet.

Tervezett
meghirdetés
2015. november
2015. november

Baromfitartó telepek korszerűsítése

20,00

baromfitartó mg-i vállalkozások (80% korlát) ( mezőgazdasági
2015. november
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

20,00

szarvasmarha tartó mg-i vállalkozások ( mezőgazdasági
2015. november
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

4,00

juh,kecsketartó mg-i vállalkozások (80% korlát) ( mezőgazdasági
2015. november
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

Állattartó telepek korszerűsítése

6,00

állattartó mg-i vállalkozások (80% korlát) ( mezőgazdasági
2015. november
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak
létesítésére, geotermikus energia felhasználásának és
öntözés kialakításának lehetőségével.

30,00

kertészeti mg-i válallkozások (80% korlát) ( mezőgazdasági
2015. november
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével,
továbbá , mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár
megelőzésére szolgáló beruházások

22,00

kertészeti mg-i válallkozások (80% korlát) ( mezőgazdasági
2015. november
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

Kertészet korszerűsítése- gyógynövénytermesztés
fejlesztése.

3,00

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások
támogatása

1,50

kertészeti mg-i válallkozások ( mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági
termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)
kertészeti mg-i válallkozások (mezőgazdasági termelő,
mezőgazdasági termelők egy csoportja,
közjogi szerv vagy azok csoportja)

2015. november

2015. november

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

14,00

mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között (A versenyképes méretet el nem
érő (3.000-6.000 STÉ közötti), mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező
mezőgazdasági termelő.)

2015. november

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

14,00

mg-i vállalkozások

2015. november

3,80

mg-i vállalkozások
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2015. november

Ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelme

2015. decemberben megjelenő
pályázati felhívások
Pályázat neve, tárgya
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszerfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos
szaktanácsadás

Pályázati
keret Mrd FT
(310 Ft/EUR)
13,90

Kedvezményezettek

szaktanácsadó szervezetek

sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások( mezőgazdasági
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal
mezőgazdasági termelő)

Tervezett
meghirdetés
2015. december

Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése,
kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

19,70

Sertéstartó telepek korszerűsítése

20,00

sertéstartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (
mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

2015. december

Kertészet korszerűsítése -kertészeti ágazat technológiai
fejlesztéseinek támogatása

32,00

kertészeti mg-i válallkozások (80% korlát) (
mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

2015. december

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

34,00

mg-i vállalkozások ( mezőgazdasági
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal
mezőgazdasági termelő)

2015. december

mg-i vállalkozások, élip mikro és kis

2015. december

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyság elősegítése a feldolgozásban

186,00

2015. december

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

3,50

mg-i vállalkozások (aktív mezőgazdasági termelő)

2015. december

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

2,40

mg-i vállalkozások (aktív mezőgazdasági termelő)

2015. december

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja,
mikrovállalkozás indítása

13,85

mg-i vállalkozások, nem mg. mikrovállalkozás

2015. december

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés

26,90

önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy

2015. december

Egyedi szennyvízkezelés

12,00

önkormányzatok

2015. december

6,80

erdőgazdálkodók

2015. december

4,50

magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti
vállalkozások
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2015. december

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
helyreállítása
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások

2016-ban megjelenő pályázati
felhívások
Pályázat neve, tárgya

Pályázati
keret Mrd Ft
(310
Ft/EUR)

Kedvezményezettek

Tervezett
meghirdeté
s

Bemutató üzemi programok

1,00

mg-i vállalkozások( bemutató üzemek, amelyek a programokat
szolgáltatják)

2016.

Tájékoztatási szolgáltatás

7,80

NAK

2016.

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

1,50

mg-i vállalkozások, programok szervezői

2016.

8,00

Mezőgazdasági termelő vagy ezek csoportja.

2016.

2,40

mg-i vállalkozások csoportja

2016.

kertészeti mg-i válallkozások (80% korlát) ( mezőgazdasági
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal mezőgazdasági
termelő)

2016.

mg-i vállalkozások ( mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők
egy csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

2016.

20,00

mg-i vállalkozások, élip mikro és kis

2016.

37,75

mg-i vállalkozások 6.000-25.000 STÉ között

2016.

35,95

mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között (Vidéki térségekben működő,
2016.
mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők.)

10,60

önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy

2016.

10,20

természetes személy

2016.

18,40

önkormányzatok

2016.

önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi személy

2016.

Jogszerű mezőgazdasági földhasználók és azok társulásai.

2016.

2,20

földhasználó, önkormányzat

2016.

3,80

erdőgazdálkodók

2016.

9,80

erdőgazdálkodók

2016.

2,00

erdőgazdálkodók

2016.24

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez
történő csatlakozásának támogatása
Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői
csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége
Kertészet korszerűsítése -kertészeti gépbeszerzés támogatása

10,00

Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek
megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása

9,00

Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának
támogatása
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
Háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint
szennyvízkezelés fejlesztések
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése
Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló
fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű, és eszközbeszerzéssel
Erdősítés támogatása
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzése
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások
Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti
funkcióinak fejlesztése

8,30
33,00

2016-ban megjelenő pályázati
felhívások
Pályázat neve, tárgya

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

Termelői csoport és termelői szervezetek létrehozása
A Natura 2000 gyepterületek tekintetében biztosított kompenzációs
kifizetések
Natura 2000 erdőterületek tekintetében biztosított kompenzációs
kifizetések
Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Erdő-környezetvédelmi kifizetések
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése
Agrár-Innovációs Operatív csoportok támogatása
Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések,
beleértve a turisztikai együttműködéseket
Együttműködések támogatása a Rövid Ellátási Láncok és a helyi
piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és
tájhasználatváltás együttműködései
Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

Pályázati
keret Mrd Ft
(310 Ft/EUR)

Kedvezményezettek

Tervezett
meghirdetés

26,10

Az erdészeti hatóság által
nyilvántartásba vett magánjogi,
vagy önkormányzati
2016.
erdőgazdálkodók, vagy
társulásaik.
FM által elismert TCS-k, TÉSZ-ek 2016.

25,90

mg-i vállalkozások

2016.

25,50

mg-i vállalkozások

2016.

23,60
36,50
12,70
3,36
3,30

mg-i vállalkozások
tejtermelő mg-i válallkozások
erdőgazdálkodók
erdőgazdálkodók
EIP csoport

2016.
2016.
2016.
2016.
2016.

3,00

mikro- és kisvállalkozás

2016.

3,80

mg-i termelő és piacszerv. nonprofit

2016.

4,40

mg-i termelő

2016.

1,30

mg-itermelő és non-profit ,
önkormányzatok, egyházak

2016.

2,70

Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás
Jövedelemstabilizáló eszköz

23,70
5,80

LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

47,67

mg-i vállalkozások
mg-i vállalkozások
non-profit szervezetek,
önkormányzatok, egyházak,
vállalkozások

2016.
2016.
2016

LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek
előkészítése és megvalósítása művelet

1,92

LEADER Egyesületek

2016.

LEADER - Működési és animációs költségek támogatása

8,92

LEADER Egyesületek

2016
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

