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DIT-ÚMVP tengely

Kifizetések alakulása 

rendelkezésre álló 

keret (millió Ft)

kifizetett támogatás, 

2007-2015 (millió Ft)

forrásfelhasználás 

aránya (%)

I. tengely - Mezőgazdasági és 

erdészeti ágazatok 

versenyképességének javítása

671 098 673 959 100,4%

II. tengely - Környezet és vidék 

fejlesztése
510 351 507 307 99,4%

III. tengely - Vidéki élet minősége és a 

vidéki gazdaság diverzifikálása
196 154 200 086 102,1%

IV. tengely LEADER 78 744 80 139 101,7%

Technikai segítségnyújtás 57 302 56 696 98,9%

Összesen 1 513 649 1 518 190 100,3%
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Célkitűzések 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 a 
fejlesztések egyszerűsített követelményei és 
elbírálása)

Az előleg, saját teljesítés, természetbeni 
hozzájárulás, valamint a használt eszköz 
alkalmazásának lehetősége is megjelenik

VP 2014-2020
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Állattenyésztés 
fejlesztése

• építési beruházás, gép-
és eszközbeszerzés

• energiahatékonyság és 
megújuló energia

• trágyatároló

• fiatal gazda

Kertészet fejlesztése

• új, építéssel járó 
kertészeti technológia

• építéssel nem járó 
kertészeti eszköz 
beszerzés

• ültetvénytelepítés és 
korszerűsítés

• öntözés

• fiatal gazda

Mezőgazdasági 
vízgazdálkodási, 
öntözésfejlesztési 
támogatások

• víztározók létesítése

• természetes szűrőmezők 
kialakítása

• meliorált utak kialakítása

• víztakarékos öntözési 
technológiák, öntözés-
bővítés

• energiatakarékos öntözési 
technológiák

• fiatal gazda

Célok
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Kisméretű terménytároló 
és szárító fejlesztési 
támogatások

• kis léptékű terménytárolók 
építése, meglévők fejlesztése

• kapcsolódó épített vagy mobil 
eszközök

• megújuló energiafelhasználásra 
irányuló technológiák

Mezőgazdasági termékek 
elsődleges feldolgozása 

• hozzáadott érték növelése

• erőforrás-hatékonyság javítása

• borászati beruházások 
(hozzáadott érték és/vagy 
hatékonyságnövelés)

• REL csoportok tagjainak 
beruházásai

• agrár-innovációs operatív 
csoportok projekt-beruházásai

Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése
és diverzifikáció

• A mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése

• Nem mezőgazdasági 
tevékenységek indítása (kivéve: 
mezőgazdasági termék 
elsődleges feldolgozása)

• Nem mezőgazdasági 
tevékenység továbbfejlesztése 
(kivéve: mezőgazdasági termék 
elsődleges feldolgozása)

Célok
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44%
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3% 2% 2% 2%
4% Beruházás tárgyi eszközökbe

AKG + öko. gazd.

Alapvető szolg. és falumegújítás

Natura 2000 + THÉT

Erdőterületek fejlesztése, megújítása,
védelme

Helyi fejlesztés CLLD

Állatjólét

Technikai segítségnyújtás

Kockázatkezelés

Termelői csoportok

A VP forrás-megoszlása



Jogosult települések a 6. prioritásban
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Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban (falvak + városok 10 000 lakosig)



Egyszerűbb, hatékonyabb pályázati eljárások

 Az elszámolások egyszerűsítése (egyösszegű átalány, átalány alapú

egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás)

 Adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei

és elbírálása

 Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a

használt eszköz alkalmazásának lehetősége

 ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem

igényelhető vissza

 www.palyazat.gov.hu

http://www.palyazat.gov.hu/
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Megjelent pályázatok (19 db)
Összérték: 610,45 Mrd Ft

Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 

időpontja

 Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

26,90
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 

személy
2016. február 9.

 Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok 2016. február 9.

 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal 

érintett területeken
23,62 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február 9.

 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,70
aktív mezőgazdasági termelők, vagy 

mezőgazdasági termelők egy csoportja
2016. február  9. 

 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott 

kompenzációs kifizetések
25,85 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február  9.

 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs 

kifizetések
25,50

magánjogi erdőgazdálkodók, vagy 

csoportjaik
2016. február  9.
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Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 

időpontja

 Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés 158,62 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7.

 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása

51,48 aktív mezőgazdasági termelők 2015. október 7.

 LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása 0,96 előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok 2015. november 10.

 Trágyatároló építése és korszerűsítése 5,66
mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők 
egy csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő

2015. november 20.

 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

151,00 mg-i vállalkozások, élip mikro és kis 2015. december 28.

 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták 
genetikai állományának in situ megőrzése

14,00 állattartók 2015. december 29.

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

3,78
aktív mezőgazdasági termelő; génmegőrző 
tevékenységet végző szervezet

2015. december 29.

 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
helyreállítása

6,78 erdőgazdálkodók 2016. január 28.

 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
mg-i vállalkozások 3.000-6.000 STÉ között, 
mezőgazdasági kisüzemmel rendelkező 
mezőgazdasági termelő.

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével

22,50
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, 
fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására 
öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás

19,00
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja,fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február 1. 

 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés 
fejlesztése című felhívás

3,00
mg-i vállalkozások (mezőgazdasági termelő, 
mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

 Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak 
létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak 
korszerűsítését támogató felhívás

22,00
mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, 
fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február 1.

Megjelent pályázatok (19 db)
Összérték: 610,45 Mrd Ft
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Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés

Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85
baromfitartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85
szarvasmarha tartó  mg-i vállalkozások (mezőgazdasági 
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február

Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97
juh,kecsketartó mg-i vállalkozások (80% korlát) 
(mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy 
csoportja, fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. február

Állattartó telepek korszerűsítése 5,95
állattartó mg-i vállalkozások (80% korlát)  (mezőgazdasági 
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február

Sertéstartó telepek korszerűsítése  19,85
sertéstartó mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 
termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, fiatal 
mezőgazdasági termelő)

2016. február

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő 
állatjóléti támogatás

36,51 tejtermelő mg-i válallkozások 2016. április

Védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai 
állományának ex situ vagy in vitro 
megőrzése, továbbá a genetikai 
beszűkülést megelőző tanácsadói 
tevékenységek támogatása

3,80

tenyésztő szervezet/egyesület, ezek tagjai;  tenyésztési 
hatóság, oktatási-kutatási intézmények, mesterséges 
termékenyítő állomás, embrió-átültető állomás, 
spermatároló központok, fajta fenntartásáért felelős 
tenyésztő szervezetek;  fajta fenntartásáért felelős tenyésztő 
szervezetek/egyesületek vagy azok szövetsége.

2017. 

Összesen: 109,78 Mrd Ft

Állattenyésztési ágazat további 
pályázatai
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Kertészeti ágazat további pályázatai

Pályázat neve

Pályázati 

keret

Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások 

támogatása
6,51

kertészeti mg-i vállalkozások (mezőgazdasági 

termelő, 

mezőgazdasági termelők egy csoportja, 

közjogi szerv vagy azok csoportja)

2016. február

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása 
20,00 mg-i, élip-, mikro-, és kis vállalkozások 2016. május

Kertészet korszerűsítése -kertészeti gépbeszerzés 

támogatása
10,00

mg-i vállalkozások (80% korlát) (mezőgazdasági 

termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja, 

fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. június

Összesen: 36,51 Mrd Ft
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Erdészeti ágazat pályázatai

Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 
tevékenységek

2,69
magánjogi, vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, 
vagy társulásaik

2016. február

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35 erdőgazdálkodók 2016. február

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25 földhasználó, önkormányzat 2016. március

Erdősítés támogatása 33,05
jogszerű mezőgazdasági földhasználók és azok 
társulásai

2016. március

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-
feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 
szaktanácsadás

13,88 szaktanácsadó szervezetek 2016. május

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és 
környezeti értékének növelését célzó beruházások

9,76 erdőgazdálkodók 2016. június

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
megelőzése 

3,83 erdőgazdálkodók 2016. június

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott 
közjóléti funkcióinak fejlesztése

2,00 erdőgazdálkodók 2016. július

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és 
tájhasználatváltás együttműködései

4,39
Erdőgazdálkodók, vagy mezőgazdasági termelők egy 
csoportja

2016. július 

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

4,49
magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, erdészeti 
vállalkozások

2016. augusztus

Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66 erdőgazdálkodók 2016. szeptember

Összesen: 92,35 Mrd Ft
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Önkormányzati típusú pályázatok

Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek Tervezett meghirdetés

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló 
tevékenységek

2,69
magánjogi, vagy önkormányzati 
erdőgazdálkodók, vagy társulásaik

2016. február

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

10,60
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 
személy

2016. március

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25 földhasználó, önkormányzat 2016. március

LEADER - Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67
non-profit szervezetek, önkormányzatok, 
egyházak, vállalkozások

2016. április

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése 

18,40 önkormányzatok 2016. április

Jármű-és eszközbeszerzés: köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló 
fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése 
jármű-, és eszközbeszerzéssel

8,30
önkormányzatok, non-profit, egyházi jogi 
személy

2016. május

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

4,49
magánjogi v. önk. erdőgazdálkodók, 
erdészeti vállalkozások

2016. augusztus

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott 
mezőgazdaság

1,30
mg-itermelő és non-profit ,  
önkormányzatok, egyházak

2016. október

Összesen: 95,7 Mrd Ft
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Egyéb pályázatok (élip., vízgazd., mg.)

Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Tervezett 

meghirdetés

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

13,85
mikrovállalkozás, helyben lakó, 18. életévét betöltött,  
természetes személy

2016. február

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február

Tájékoztatási szolgáltatás 7,79 a tájékoztatást szolgáltató szervezet 2016. február 

Szaktanácsadók továbbképzése 0,18 a továbbképzést szolgáltató szervezet 2016. február 

LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92 LEADER Egyesületek 2016. február

Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése, 
kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

19,66
sz. növénytermesztő mg-i vállalkozások
(mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy 
csoportja,fiatal mezőgazdasági termelő)

2016. március

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18 A képzést szolgáltató szervezet 2016. március 

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
mezőgazdasági termelő,mezőgazdasági termelők egy csoportja, 
fiatal mezőgazdasági termelő

2016. április

Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08 Termelői csoportok és TÉSZ-ek 2016. április 

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
Mezőgazdasági termelő, erdőgazdálkodó, REL együttműködés 
termelője, gazdálkodói vagy szakmai szervezet

2016. május 

Agrár-Innovációs Operatív csoportok létrehozása és az 
innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás 
támogatása

10,29 mg-i termelő 2016. május

Élelmiszer-feldolgozási Innovációs Operatív csoportok 
létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához 
szükséges beruházás

16,42 
Mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelőnek nem 
minősülő mikro- és kisvállalkozás

2016. május



Pályázati felhívás
Településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Három célterület:

1. az állami vagy önkormányzati funkciót nem
magában foglaló közösségi funkciókat ellátó
létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a
megújuló energiaforrások használata;

2. a vidéki térségek településképét meghatározó
épületek külső rekonstrukciója és energetikai
korszerűsítése;

3. többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok
létrehozása, fejlesztése (1000 fő alatti
településeken).

16



17

Állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló
közösségi funkciók:

• közművelődési intézmények, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek,
• klubok, foglalkoztatók.

Önállóan támogatható tevékenységek:

• a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső
felújítás, korszerűsítés, átalakítás,

• megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés.

1. célterület



Településképet meghatározó épület: 

• települési szilárd burkolatú utak mentén fekvő épület, vagy

• település központját alkotó vagy közvetlenül övező épület, vagy

• helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel
bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épület.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 Településképet meghatározó épületek külső felújítása

18
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2. célterület

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső
és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

 megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

 a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,

 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására,
fejlesztése,

 a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje,
beépítése,

 fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése.

19



Közösségi tér:

Társadalmi kezdeményezések eredményeként létrejött/létrejövő
közösségi használatú, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett,
adott helyen rendszeresen működő belső terek, ahol a
településen vagy környezetében élő polgárok, azok formális és
informális csoportjai helyet és lehetőséget kapnak az aktív
pihenésüket, fizikai és szellemi rekreációjukat, kreatív szabadidő
eltöltésüket lehetővé tevő közösségi tevékenységeik rendszeres vagy
alkalmi gyakorlására.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása,
fejlesztése:

• a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása,
korszerűsítése, bővítése;

• a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó
eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési
értékig.

20
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3. célterület

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje,
beépítése,épület szigetelése, épületek akadálymentesítése,

 fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat
felhasználó gépek és berendezések kiépítése,
korszerűsítése,

 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására,
létrehozására, zöld felület rendezése,

 játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése,
 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó

eszközbeszerzés csak a fejlesztéssel érintett épület
felújításával együtt támogatható.
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Támogatást igénylők köre

 vidéki térségben működő települési önkormányzat,

települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati

társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

 vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy

telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi

személy.
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Műszaki-szakmai követelmények

 Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet
szerinti költségoptimum szint elérése elvárás.

 Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább
10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A
10%-os javulást a fejlesztés előtti állapotot bemutató
176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített
épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni
kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett
számítással kell igazolni.

 Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést
megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés
hatásfokának legalább 70 %-osnak kell lennie.

 A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a
176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített
épületenergetikai tanúsítványt, melyet a záró kifizetési
kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.
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Nem támogatható tevékenységek

• új épület építése;

• természetes személy tulajdonában álló ingatlan

felújítása, korszerűsítése;

• kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó

épületek belső részének felújítása; korszerűsítése,

bővítése;

• önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése;

• lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése,

• az 1. célterület esetén egyházi tulajdonú ingatlan

fejlesztése nem támogatható (KEHOP).



Előleg, biztosíték, önerő

• A megítélt támogatási összeg 50 %-áig igényelhető

előleg.

• Biztosítéknyújtási kötelezettség csak előleg igénylése

esetén.

• Önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem

benyújtásakor nyilatkozattal, míg legkésőbb az első

kifizetési kérelem benyújtásakor az Általános Útmutató

Felhívásokhoz (ÁÚF) c. dokumentumban meghatározott

módon és formában kell igazolni.



Maximális támogatási összegek, támogatási 
intenzitás

A támogatás 

maximális 

összege

Maximális 

támogatási 

intenzitás

Maximális 

támogatási 

intenzitás

Maximális 

támogatási 

intenzitás

Maximális 

támogatási 

intenzitás

A 290/2014. 

(XI.26.) Korm. 

rendelet szerinti 

kategóriába 

tartozó járásban 

lévő település

nem 

besorolt

Kedvezmé-

nyezett

Fejlesz-

tendő

komplex 

programmal 

fejlesztendő

1. célterület 50 millió Ft 75% 85% 90% 95%

2. célterület 50 millió Ft 75% 85% 90% 95%

3. célterület 30 millió Ft 75% 85% 90% 95%



Tudnivalók a benyújtáshoz kapcsolódóan…

 1 pályázó = 1 kérelem

 1 kérelem akár mindhárom célterületre

 célterületenként lesz rangsor

 1 pályázó 1 támogatói okiratot fog kapni (az lehet, 

hogy 3-ra pályázott, de 1 nyer..stb.), nem lesz 

támogatási szerződés

 döntéshozatal: MVH pontozás - DeB(IH) pontozás -

végső rangsor



 Indulónap: valószínű, hogy nem húsvét hétfő

 A bizottsága FIFO- elv alkalmazását MEGTILTOTTA, de a 3

nappal előtte meghirdetett FELFÜGGESZTÉS 2-3-szoros

túligénylésnél lehetséges. (azaz javasolt mihamarabb

rögzíteni a kérelmeket)

 A FIFO- elv törlése azt is jelenti, hogy az időrendben való

érkezés NEM lehet a döntés alapja semmiképpen.

Tudnivalók a benyújtáshoz kapcsolódóan…



 Helyi védettség - önkormányzati rendelet (a felhívás
MEGJELENÉSE előtti dátummal érvényes

 Árajánlatok – 3 db + az összeférhetetlenségeket jobban fogják
vizsgálni

 Közbeszerzés: nem az MVH ellenőrzi, hanem az IH
(értékhatár: nettó 25 millió Ft)

 Megvalósítási idő: 24 hónap (2 év) – a közbeszerzési eljárás
miatt + hónapok egyeztetés alatt vannak

Tudnivalók a benyújtáshoz kapcsolódóan…



3. célterület, IKSZT-hez kapcsolódóan..

 Csak 1000 fő alatti település

 Nem kaphatott a település közösségi, művelődési házra (még ha másik épületről is 

van szó) támogatást EU-s vagy egyéb forrásból (Leader is!!!)

 Pályázhat akkor is az ügyfél, ha 3 millió Ft alatti eszközbeszerzést szeretne csak 

megvalósítani

 Ha 3 millió Ft feletti az eszközbeszerzés, akkor:

 Kell épülettel kapcsolatos beruházás, ill.ez esetben

 Az eszközbeszerzés nem haladhatja meg a teljes pályázati költség 50%-át (4millió 

eszköz–min.4 millió építés)



A közeljövőben megjelenő pályázatok

Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben

Az intézkedés céljai

• A vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele

• Foglalkoztatási arány növelése

• Vállalkozások feltételeinek javítása

• Kisléptékű helyi infrastrukturális- és szolgáltatási környezet javítása

Kedvezményezettek: vidéki településen működő önkormányzatok (konzorciumaik), önkormányzati 

társulások

Megvalósítás helye: vidéki térség

10.000 fő alatti települések (kivéve BP. agglomerációja)

Tanyás térségek 10.000 fő feletti településeinek külterületei

A támogatások intenzitását befolyásolja a megvalósítási hely 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet szerinti 

besorolása!



Külterületi helyi közutak fejlesztései

Pályázat meghirdetése: 2016.

Cél: A vidéki térségek településeinek külterületein az önkormányzati

tulajdonban levő, szilárd burkolatú, „0-ás” helyrajzi számú közutak

felújítása.

Igényelhető maximális támogatás:160.000 EUR

Támogatási intenzitás: 75-95%.

A kiválasztásnál előnyt jelent: foglalkoztatási szempontok figyelembe

vétele a fejlesztések által érintett területeken.



Önkormányzati tulajdonú utak kezeléséhez, 
állapotának javításához erő-és munkagépek 

beszerzése

Pályázat meghirdetése: 2016

Cél: A vidéki térségek településeinek bel- és külterületein az önkormányzati
tulajdonban levő szilárd, illetve földutak állapotának javításához erő- és
munkagépek beszerzése.

A kiválasztásnál előnyt jelent: az önkormányzatok részéről együttműködésben
megvalósított eszközbeszerzés.

Támogatás összege: 65.000 EUR

Támogatás intenzitása: 75-95 %



Helyi termelői piac fejlesztése

Pályázat meghirdetése: 2016.

Támogatható:

Településen működő, helyi termékek értékesítését szolgáló piac infrastruktúrájának
fejlesztése

EMVA Falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatás „piac”
célterületének utódja

Kapcsolódás: REL tematikus alprogram!

Támogatás összege: 160.000 EUR

Támogatás intenzitása: 75-95%



Helyi közétkeztetés fejlesztése

Pályázat meghirdetése: 2016.

Cél: hozzájárul a lakosság egészséges, jó minőségű étellel való ellátásához, és a 

helyi alapanyagok felhasználásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

Támogatható:

 Konyhák felújítása: gépek, berendezések, eszközök beszerzése, beépítése, 

gépjárműbeszerzése

 helyialapanyag-beszerzés,-raktározás és-előkészítés

 A központtól távol eső településrészeken az étkeztetés megoldása

Támogatás összege: 65.000 EUR

Támogatás intenzitása: 75-95%



A pályázat felhívások 
megtalálhatóak:

https://www.palyazat.gov.hu/

https://www.palyazat.gov.hu/


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu  

Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.

Székely Rita

+36-30-204-9824
mnvh.gymsmegye@me.gov.hu


