Operatív Programok

2,16%
15,77%

3,70%

KÖFOP

• Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP
(GINOP)
• Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
• Versenyképes Közép-Magyarország OP
(VEKOP)
• Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
• Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program (RSZTOP)
• Környezeti és Energiahatékonysági OP
(KEHOP)
• Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
• Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési
Operatív Program OP (KÖFOP)
• Vidékfejlesztési Program (VP)
• Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

12,16%

EFOP

TOP
IKOP
GINOP

15,50%

KEHOP
14,97%

35,75%

EFOP

IKOP

KEHOP

TOP

VEKOP

KÖFOP

GINOP

Vidékfejlesztési Program
(Témák és műveletek a VP-ben)

1. Tudásátadás és innováció
2. Mezőgazdasági termelés és élelmiszer
feldolgozás
3. Erdőgazdálkodás
4. Vidéki térségek fejlesztése
5. Fiatal gazda
6. Rövid ellátási lánc

1. Tudásátadás és innováció
• Tudásátadás

– Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek (1.1.1.)
– Bemutató üzemi programok (1.2.1.) 3,4 mill. €
– Szakmai tanulmányutak, csereprogramok és gyakornoki
programok (1.3.1.) 4,9 mill. €
– Tájékoztatási szolgáltatás (1.2.2.)
– Egyéni (2.1.1.) és csoportos szaktanácsadás (2.1.2.)
– Szaktanácsadók továbbképzése (2.3.1.)

• Innováció

– Innovatív projektek megvalósítása (16.1.1.)
– Innovatív projektek beruházásai – mezőgazdasági termelés
fejlesztése (4.1.5.)

2. Mezőgazdasági termelés és
élelmiszer feldolgozás
•

•

•

•

Beruházások 1.397,4 mill. €
–
Állattenyésztési ágazat fejlesztése (4.1.1.)
–
Kertészeti ágazat fejlesztése (4.1.3.)
–
Kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai (4.1.2.)
–
Mg-i vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (4.1.4.)
–
Mg-i termékek feldolgozásának fejlesztése (4.2.1.) 599,7 mill. €
–
Borászat fejlesztése (4.2.2.) 64,5 mill. €
–
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzése (5.1.1.)
Kockázatkezelés és jövedelemstabilizálás
–
Mezőgazdasági biztosításokhoz nyújtott támogatás (17.1.1.)
–
Jövedelemstabilizáló eszköz (17.3.1.)
–
Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (14.1.1.)
Környezetgazdálkodás
–
Élőhely-fejlesztési célú nem termelő beruházások (4.4.1.)
–
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások (4.4.2.)
–
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (10.1.1.)
–
Védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése (10.2.1.)
–
Ritka és veszélyeztetett növényfajták, mikroorganizmusok megőrzése (10.2.2.)
–
Ökológiai gazdálkodásra való áttérés (11.1.1.)
–
Ökológiai gazdálkodás fenntartása (11.2.1.)
–
Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetései (12.1.1.)
–
Természeti hátránnyal érintett területek kompenzációs kifizetései (13.2.1.)
–
Tájgazdálkodási együttműködések (16.5.1.)
Minőségrendszerek és termelői csoportok 117,7 mill. €
–
Minőségrendszerhez történő csatlakozás (3.1.1.) 7,9 mill. €
–
Minőségrendszerhez kapcsolódó tájékoztatás és promóció (3.2.1.)
–
Termelői csoportok létrehozása (9.1.1.) 84,1 mill. €

Mg-i termékek feldolgozásának fejlesztése (4.2.1.)
Borászat fejlesztése (4.2.2.) 19 Mrd. Ft.

180 Mrd. Ft.

(2. Mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozás)

•

•

•

•

Támogatható tevékenységek:
–
–
–
–
–
–
–

Magasabb hozzáadott értékű termék előállítását célzó fejlesztések
Piacra jutást elősegítő fejlesztések (tárolás, hűtés)
Kapacitásbővítő fejlesztés
Anyag-, energia-, víztakarékos technológiák bevezetése, fejlesztése
REL együttműködés termelőjének beruházásai
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztések (Borászat)
Energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyság növelés (Borászat)

–
–
–
–

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozást
Mezőgazdasági termelőt (min. 6000 STÉ és 50% mg-i árbevétel)
Fentiek csoportjait
REL együttműködés termelőit

–
–
–
–

A támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel
Az előállított termék nem mezőgazdasági termelők esetén kizárólag Annex I. termék lehet
Borászati termék esetén kizárólag Annex I. termék kiszerelésére és tárolására vonatkozhat a projekt
Mezőgazdasági termelő esetében non-Annex termék is előállítható

–
–

Max. 480 mill. Ft. (kollektív beruházás esetén max. 1.440 mill. Ft.
Tám. Intenzitás 50% (REL tagok projektjei esetén 60%)

Kit támogat?

Feltételek:

Támogatás:

Élelmiszer-feldolgozás fejlesztése
(2. Mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozás)

Jogosultak:

Élelmiszer-feldolgozó mikro- és kisvállalkozások
(középvállalkozások: GINOP!)
Mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik
(minden vállalkozás méret)
Önkormányzati (kizárólagos vagy többségi tulajdonú) élelmiszerfeldolgozó NEM ügyfél!
De az önkormányzatok részvételével alakult mg-i termelést végző
szociális szöv. IGEN!

Termelői csoportok létrehozása (9.1.1.)
(2. Mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozás)

•

Mit támogat?

•

Kit támogat?

– Termelői csoportok létrehozását (mezőgazdasági és erdészeti ágazatban)
– FM által elismert termelői csoportot, amely
•
•
•

•

Feltételek:
–
–
–
–
–

•

2014. január 1-nél nem régebben alakult
KKV-nek minősül
A csoport tagja lehet mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, REL együttműködés termelője

Üzleti terv benyújtása
Ágazatonként meghatározott minimális árbevétel és tagi létszám elérése
Csoport és a tag közötti együttműködést biztosító szerződés
Legalább 1 éves tagsági idő
Részletes feltételek a 42/2015 FM rendeletben

Támogatás:

– Vissza nem térítendő százalék alapú átalánytámogatás a megelőző évben értékesített
termelési érték alapján.
– Max. 30 millió Ft./év
– Tám. Intenzitás 10%(1. és 2.év), 9% (3. év), 8% (4.év), 7% (5.év)

3. Erdőgazdálkodás
• Beruházások 209,4 mill €

Erdősítés (8.1.1.)
Agrár- és erdészeti rendszerek létrehozása (8.2.1.)
Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése (8.3.1.)
Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása (8.4.1.)
Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének, környezeti értékének növelése
(8.5.1.)
– Erdei ökoszisztémák térítésmentes közjóléti funkcióinak fejlesztése (8.5.2.)
6,5 mill. €
– Erdészeti technológia, termékfeldolgozás és értékesítés fejlesztése (8.6.1.)
– Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (8.6.2.)
–
–
–
–
–

• Környezetgazdálkodás

– Natura 2000 erdőterületek kompenzációs kifizetései (12.2.1.)
– Erdő- környezetvédelmi kifizetések (15.1.1.)
– Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése (15.2.1.)

4. Vidéki térségek fejlesztése
• Helyi gazdaságfejlesztés 215,4 mill. €
–
–
–
–

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (6.3.1.) 45,3 mill €
Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása (6.2.1.) 44,7 mill. €
Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (6.4.1.) 115,9 mill. €
Kis gazdasági szereplők együttműködései (16.3.1.) 9,6 mill. €

• Helyi infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés 283 mill. €

– Szolidáris gazdálkodás együttműködései (16.9.1.) 4,2 mill. €
– Kisméretű infrastruktúrák fejlesztése a vidéki térségekben (7.2.1.) 205,5 mill.€
– Alapvető szolgáltatások fejlesztése a vidéki térségeken (7.4.1.) 73,3 mill. €

• LEADER

– HFS céljaihoz illeszkedő projektek megvalósítása (19.2.1.) 153,7 mill.€ Éltető BfE: 1,6 mill €
– Helyi Akciócsoportok együttműködése (19.3.1.) 6,2 mill. €
– HFS elkészítése (19.1.1.)
– Helyi Akciócsoportok működése és térségszervezési feladatai (19.4.1.)

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (6.3.1.)
(4. Vidéki térségek fejlesztése) 13 Mrd. Ft.

• Mit támogat?

– Fejlődőképes, de a versenyképes méretet még el nem érő mg-i kisüzemek
fejlesztését

• Kit támogat?

– Mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelőt, amennyiben:
• Termelési potenciál STÉ értéke 3000-6000 € közötti, vagy
• Ezzel megegyező tényleges árbevételt ér el mg-i termelésből vagy mg-i termelésből és
Annex I. termék feldolgozásából az előző naptári évben, vagy a megelőző 3 év átlagában.

• Támogatás:

– Vissza nem térítendő átalánytámogatás
– 4,5 millió Ft./5 év (két részletben 75%-25%)

• Kötelezően teljesítendő:

– Döntés után max. 9 hónappal meg kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását
– 4 év elteltével elérni a 6000 STÉ-t, vagy a nettó árbevételnek meg kell
haladnia a 6000€-t (~1.800 e Ft.)

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása (6.2.1.)
(4. Vidéki térségek fejlesztése) 12 Mrd. Ft.

• Mit támogat?

– Mezőgazdasági termelők nem mezőgazdasági tevékenységének indítását
(szoc.szövetkezet diverz is)
– Egyéb helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő/szolgáltató mikrovállalkozások indítását

• Kit támogat?

– Mikro-vállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelőt (bevétel
50%mg-i)
– Helyben lakó 18. évet betöltött természetes személyt (a benyújtás évének jan.
1. napján állandó lakóhely)

• Támogatás:

– Átalánytámogatás 12 millió Ft/5 év (két részletben 75%-25%)

• Kötelezően teljesítendő:

– Döntés után max. 9 hónappal meg kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását,
majd 6 hónapon belül az új tevékenység bejegyzése/új vállalkozás alapítása
– 4 év elteltével az új tevékenységből kifizetett jövedelem el kell érje a kötelező
bérminimum mértékét.

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (6.4.1.)
(4. Vidéki térségek fejlesztése) 35 Mrd. Ft.

• Mit támogat?

– Mezőgazdasági vállalkozások induló, vagy már működő nem
mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése
– Csak beruházás támogatható

• Kit támogat?

– Mikro-vállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelőt (vidéki
térségben működő)

• Támogatás:

– Max. 30 millió Ft.

• Tám. intenzitás 50%-60%(kedvezm.járás) (szoc. szövetkezet 70%)
• Saját teljesítés és természetbeni hozzájárulás elszámolható

• Feltételek:

– Tevékenység végzése a településen, vagy max. 40 km-re
– A fejlesztés eredménye, vagy az értékesítés tárgya nem lehet Annex I.
termék

Kis gazdasági szereplők együttműködései (16.3.1.)
(4. Vidéki térségek fejlesztése) 3 Mrd. Ft.

•

Mit támogat?

– Kis gazdasági szereplők együttműködéseit, közös projektjeit, melyek nem mezőgazdasági
termelés fejlesztésére irányulnak.
•

•

Pl: közös termékfejlesztés, feldolgozói, kereskedelmi kapacitás tervezése, kialakítása, összehangolt
turisztikai szolgáltatás fejl.

Támogatás:

– Max. 31,5 millió Ft./3 év
•
•

Tervezés, szervezés, képzés, működés, promóció 90% intenzitás max. 7,5 mill. Ft./3 év
Egyedi projektek 50-60% intenzitás, max. 24 milll. Ft.

– Szervezés, működés – egyösszegű átalány; tervezés, képzés, promóció- egységköltség; egyedi
projektek- felmerülő költség alapján
– Használt tárgyi eszköz és saját teljesítés elszámolható

•

Feltételek:

– Előre definiált konkrét eredménye legyen a projektnek, aminek a csoporttagok általi közös
használata biztosított.
– Legalább 5 tag. Mikrovállalkozások, melyből legalább 1 mezőgazdasági termelő, továbbá
természetes személyek, akik nem folytatnak önálló vállalkozási tevékenységet és nem tölt be
GT-ben vezető tisztséget
– Új, még meg nem kezdett projekt
– Tanulmány, terv önállóan nem támogatható

Szolidáris gazdálkodás együttműködései (16.9.1.)
(4. Vidéki térségek fejlesztése) 1,3 Mrd. Ft.

• Mit támogat?

– Szolidáris gazdálkodás együttműködéseit, melyek működő mg-i termelői
tevékenységre épülnek és főként a helyi tsd. hátrányos helyzetű tagjai számára
hasznos szolgáltatások szervezését valósítják meg
• Segítő- szociális, egészségügyi- rehabilitációt;
• Szemléletformáló környezeti és élelmiszerügyi képzést

• Kit támogat?

– Megalakított csoportot
– Csoport mezőgazdasági mikro-vállalkozás tagjának egyedi projektjeit

• Támogatás:

– Tervezés, szervezés, működés, promóció max. 7,5 mill. Ft./3 év 90%
tám.intenzitás
– Egyedi projekt max. 24 millió Ft. 50-60% tám.intenzitás
• Saját teljesítés és természetbeni hozzájárulás elszámolható

• Feltételek:

– Legalább 2 tag. min. 1 mg-i mikrovállalkozás és legalább 1 tag a bevonandó
célcsoport speciális szükségleteit szolgáló szakember (intézmény)

Kisméretű infrastruktúra fejlesztése (7.2.1.)
(4. Vidéki térségek fejlesztése) 62 Mrd. Ft. (Önkormányzat!)
• Támogatható tevékenységek:

– Önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó
létesítmények energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások használata
– Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra fejlesztése
– Külterületi közutak fejlesztése
– Szennyvízkezelési megoldások 2000 LE alatt, ill. külterületi településrészeken
– Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai
korszerűsítése

• Kiket támogat?

– Önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház

• Támogatás:

– Kisméretű infrastr., megújuló energetika – max. 48 millió Ft.
– Lokális szennyvízkezelés – max. 150 millió Ft.
– 75% tám.intenzitás ( kedvezményezett terület 85%)

Alapvető szolgáltatások fejlesztése (7.4.1.)
(4. Vidéki térségek fejlesztése) 22 Mrd. Ft. (Önkormányzat!)
•

Támogatható tevékenységek:

– Közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése
– Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések:
•

Polgárőr és mezőőr szolgálat jármű és eszközbeszerzései

– Falugondnoki szolgálat jármű és eszközfejlesztései
– Önkormányzati közforgalmú utak kezelése, állapot javítása, karbantartása kapcsán erő- és
munkagépek beszerzése
– Többfunkciós közösségi tér, szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése (1000 fő alatti
településeken)

•

Kiket támogat?

•

Támogatás:

– Önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház
–
–
–
–
–

Közétkeztetési infrastruktúra – max. 19,5 millió Ft.
Közösségi tér – max. 28,5 millió Ft.
Szolgálati jármű, eszköz – max. 12 millió Ft.
Önkormányzati utak kezelése - max. 19,5 millió Ft.
75% tám.intenzitás ( kedvezményezett terület 85%)

Erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott
közjóléti funkcióinak fejlesztése
( Erdőgazdálkodás) 2 Mrd. Ft. (Önkormányzat !)

• Mit támogat?

– Erdei pihenőhely kialakítását vagy továbbfejlesztését
– Erdei, vagy településkörnyéki (parkerdő) kirándulóhely kialakítását, vagy
továbbfejlesztését

• Kit támogat?

– Magánjogi, vagy közjogi erdőgazdálkodót, vagy ezekkel az objektum
üzemeltetésére szerződésben álló egyéb magánjogi vagy közjogi gazdálkodó
szervezetet.

• Támogatás:

– Erdei pihenőhely - max. 10 millió Ft.
– Erdei kirándulóhely – max. 80 millió Ft.
– Településkörnyéki kirándulóhely - max. 100 millió Ft.

• Támogatási intenzitás:

– Vállalkozás esetén 80%
– Nonprofit szervezet esetén 90%

5. Fiatal gazda
6. Rövid ellátási lánc
• Fiatal gazdák induló támogatása (6.1.1.)
– + ráépülő támogatási lehetőségek (más műveletek
keretén belül)

• REL együttműködések (16.4.1.)
– + ráépülő támogatási lehetőségek (más műveletek
keretén belül)
Tematikus alprogramok

Fiatal Gazda
Tematikus Alprogram 36 Mrd. Ft.
• Mit támogat?

– Mezőgazdasági vállalkozás indítását

• Kit támogat?

– Egyéni vállalkozóként első ízben induló 18-40 év közötti,
mezőgazdasági szakismerettel rendelkező természetes személyt, vagy
jogi személyt, melynek kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője 18-40
év közötti és mg-i szakismerettel rendelkezik

• Támogatás:

– 12 millió Ft./4 év két részletben (75%-25%)

• Feltételek:

– 6.000 -25.000 STÉ termelési potenciál
– 5 évnél nem régebben gazdálkodik
– 6 hónapnál nem régebben kezdeményezett EV-i regisztráció

6. Rövid ellátási lánc 3,8 Mrd. Ft.
•

Mi a REL?

•

Mit támogat?

– Termelői együttműködésen alapuló, a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi
kapcsolatot felhasználó, max. 1 közvetítő beiktatásával alkotott, rendszeres értékesítést végző
ellátási lánc.
– Csoport megalakulása (1. lépcső)
•

Tervezés, előkészítés, tagtoborzás, üzleti terv elkészítése

•
•

Szervezés, képzések, működés, promóció
Egyedi projektek (beruházások) megvalósítása

– Kidolgozott üzleti terv megvalósítása (2. lépcső)

•

Feltételek:

•

Támogatás:

– Min. 5 mikrovállalkozás mg-i termelő tag és 1 piacszervező
– Előre definiált konkrét eredmény keletkezzen, aminek a tagok általi közös használata
biztosított
– Max. 90 millió Ft./3 év
– Szervezés, tervezés, működés, promóció (90% tám. intenzitás)
– Egyedi projektek (40-50 % tám. Intenzitás)

