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KAP I. pillér  EMGA (uniós 
forrás): 2 477 Mrd Ft 
KAP II. pillér EMVA (uniós és 
nemzeti forrás): 1 295 Mrd Ft

Agrár-vidékfejlesztési
támogatások 2014 - 2020

2

2014-2020

2007-20130

1000

2000

KAP I. pillér
KAP II. pillér

Összesen

nemzeti forrás): 1 295 Mrd Ft
Összesen:
hozzávetőleg 3 772 Mrd Ft

Hazánk KAP forrásai
(átcsoportosítás és nemzeti társfinanszírozás nélkül)



Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere

� KAP I. pillér (2020-ig): 2 477 mrd Ft
– közvetlen támogatások (uniós forrás) – (Földművelésügyi Minisztérium)
– piaci intézkedések (uniós forrás) – (Földművelésügyi Minisztérium)

� KAP II. pillér (2020-ig): 1 295 mrd Ft
(2014-ig: Földművelésügyi Minisztérium
2014-től: Miniszterelnökség AVÁT - Vidékfejlesztési Program)

� Nemzeti támogatási jogcímek (éves nemzeti költségvetési forrás) –
(Földművelésügyi Minisztérium)
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1064 Mrd HUF
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A Vidékfejlesztési Program forrásszerkezete

1064 Mrd HUF

teljes EU forrás

1 295 1 295 1 295 1 295 MMMMrd rd rd rd HUFHUFHUFHUF

EREDMÉNYEK:

• Beruházási támogatások: források legalább 80%-a csak a 

kis- és közepes méretű üzemek számára hozzáférhető

• Öntözés: lehetőség van az öntözött területek növelését 

célzó beruházásokra is

• AKG: degresszió



Célkitűzések Főbb változások

Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez 

VP 2014-2020
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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



A VP prioritásai és a tervezett hatások

1.1.1.1. A A A A tudásátadás és az innováció előmozdítása a tudásátadás és az innováció előmozdítása a tudásátadás és az innováció előmozdítása a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságbanmezőgazdaságbanmezőgazdaságbanmezőgazdaságban, , , , az az az az 
erdőgazdálkodásban erdőgazdálkodásban erdőgazdálkodásban erdőgazdálkodásban és a és a és a és a vidéki térségekben vidéki térségekben vidéki térségekben vidéki térségekben 
Indikatív forráskeret: 30,13 Mrd Ft
Tervezett hatás: mintegy 70 EIP csoport és 400 
együttműködésen alapuló hálózat, ill. csoport alakulhat meg.együttműködésen alapuló hálózat, ill. csoport alakulhat meg.
Több, mint 46 ezer fő részesülhet különböző képzésekben.

2.2.2.2. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági 
termelés termelés termelés termelés valamennyi típusa esetében valamennyi típusa esetében valamennyi típusa esetében valamennyi típusa esetében 
Indikatív forráskeret: 152,44 Mrd Ft
Tervezett hatás: közel 5000 mg-i üzem korszerűsítése, ill. 
szerkezetátalakítása valósulhat meg,
mintegy 3000 fiatal mg-i termelő fejlesztési elképzelése válhat valóra.



A VP prioritásai és a tervezett hatások
3.3.3.3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság a mezőgazdaság a mezőgazdaság a mezőgazdaság terén terén terén terén 

történő történő történő történő előremozdítása előremozdítása előremozdítása előremozdítása 
Indikatív forráskeret: 263,85 Mrd Ft
Tervezett hatás: több, mint 26 ezer mg-i üzem részesülhet támogatásban 
minőségrendszerekben, helyi piacokban és rövid ellátási láncokban, 
valamint termelői csoportokban való részvételük céljából, továbbá 15 ezernél is valamint termelői csoportokban való részvételük céljából, továbbá 15 ezernél is 
több gazdaság kockázatkezelési rendszerekben vehet részt.

4.4.4.4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának 
helyreállítása, megőrzése, javítása helyreállítása, megőrzése, javítása helyreállítása, megőrzése, javítása helyreállítása, megőrzése, javítása 
Indikatív forráskeret: 324,79 Mrd Ft
Tervezett hatás: több, mint 500 ezer hektár mg-i és 100 ezer hektár feletti 
erdőterület részesülhet biodiverzitást/tájvédelmet szolgáló támogatásban. 
Mintegy 160 ezer hektár mg-i terület vízgazdálkodása válhat hatékonyabbá. 
Hatékonyabb talaj-gazdálkodás/erózióvédelem valósulhat meg közel 400 ezer 
hektár mg-i és mintegy 15 ezer hektár erdőterületen.



A VP prioritásai és a tervezett hatások
5.5.5.5. Az erőforrásAz erőforrásAz erőforrásAz erőforrás----hatékonyság előmozdítása, alacsony hatékonyság előmozdítása, alacsony hatékonyság előmozdítása, alacsony hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású CO2 kibocsátású CO2 kibocsátású CO2 kibocsátású és és és és az az az az 

éghajlatváltozás éghajlatváltozás éghajlatváltozás éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni hatásaihoz alkalmazkodni hatásaihoz alkalmazkodni hatásaihoz alkalmazkodni képes képes képes képes gazdaság gazdaság gazdaság gazdaság irányába irányába irányába irányába történő történő történő történő 
elmozdulás elmozdulás elmozdulás elmozdulás támogatása támogatása támogatása támogatása 
Indikatív forráskeret: 294,80 Mrd Ft
Tervezett hatás: 6000 hektár öntözött területen válhat hatékonyabbá az 
öntözés. Több, mint 11 Mrd Ft értékben valósulhatnak meg megújuló energiatermelési öntözés. Több, mint 11 Mrd Ft értékben valósulhatnak meg megújuló energiatermelési 
beruházások. 35 ezer ÁE állatállomány kezelésére irányuló, az üvegházhatású gázok és 
az ammónia kibocsátásának csökkentését célzó beruházás jöhet létre.

6.6.6.6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése csökkentése csökkentése csökkentése és és és és a a a a gazdaság gazdaság gazdaság gazdaság 
fejlesztése fejlesztése fejlesztése fejlesztése a vidéki térségekbena vidéki térségekbena vidéki térségekbena vidéki térségekben
Indikatív forráskeret: 177,49 Mrd Ft
Tervezett hatás: a diverzifikáció/kisvállalkozások támogatása által 4000 új 
munkahely, továbbá a támogatott LEADER projekteken keresztül 500 új 
munkahely jöhet létre. A megvalósítható projektek által javított szolgáltatások, ill.
infrastruktúra előnyeit élvező vidéki népesség aránya akár 68%, azaz több, mint 
5,5 millió ember! 



A VP forrás-megoszlása
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3%
Beruházás tárgyi eszközökbe

AKG + Öko Gazd. + génmegőrzés

Alapvető szolg. és falumegújítás

Natura 2000 + THÉT
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42%

22%

7%

4%

6%
Erdőterületek fejlesztése, megújítása, védelme

Helyi fejlesztés, CLLD

Állatjólét

Technikai Segítségnyújtás

Kockázatkezelés

Termelői Csoportok

Egyéb: szakképzés, szaktanácsadás, együttműködés, minőségi 
rendszerek



A VP beruházási források megoszlása

35%

8%

2%

1% 1% 2% Élelmiszerfeldolgozás

Fiatal gazda

Kertészet

Állattenyésztés

10

35%

14%16%

11%

9%
Állattenyésztés

Nem mezőgazdasági tevékenységek

Vízgazdálkodás és öntözés

Erdőgazdálkodás és védelem

Mg-i kisüzemek fejlesztése

Agrár innováció

Egyéb



2016. szeptember 15-ig megjelent pályázatok aránya 

Megjelent 904 Mrd Ft 
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TELJES VP TELJES VP TELJES VP TELJES VP FORRÁSFORRÁSFORRÁSFORRÁS
1 295 1 295 1 295 1 295 MMMMrd Ftrd Ftrd Ftrd Ft

Megjelent 
pályázatok: 
36 db (53%)

Megjelenésre
vár: 

32 db (47%)

904 Mrd Ft 
(70 %)

390 Mrd Ft 
(30 %)



A VP források végrehajtása
2016. szeptember 15.
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Pályázati felhívás
Forráskeret

Mrd Ft

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 40,00

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,94

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 12,64

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,91

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 18,08

A közeljövőben megjelentetni tervezett legfontosabb pályázatok

Éves Fejlesztési Keret (1476/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat)

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 18,08

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,75

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 26,09

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása 24,95

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése
18,40



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.palyazat.gov.h
u

Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1. u

www.kormany.
hu  

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.


