
Az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások lehetőségei a 2014-2020-

as időszakban, újdonságok, fókuszok 

Dr. Viski József
agrár- vidékfejlesztési programokért felelős helyettes 

államtitkár
Miniszterelnökség

Közgazdász Vándorgyűlés – Kecskemét
2016. szeptember 16.



Támogatási lehetőségek 2014 - 2020

I.I.I.I. KözvetlenKözvetlenKözvetlenKözvetlen kifizetésekkifizetésekkifizetésekkifizetések
(EMGA - Európai Mezőgazdasági Garanciaalap: 2 477 milliárd Ft,
ebből termeléshez kötött támogatások 63,4 milliárd Ft)
- Területalapú támogatás

II.II.II.II. VidékfejlesztésiVidékfejlesztésiVidékfejlesztésiVidékfejlesztési ProgramProgramProgramProgram
(EMVA - Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 1 295 milliárd Ft)

IIIIIIIIIIII.... EgyébEgyébEgyébEgyéb nemzetinemzetinemzetinemzeti agrártámogatásokagrártámogatásokagrártámogatásokagrártámogatások
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KAP I. pillér
KAP II. pillér

Összesen

Mrd FtMrd FtMrd FtMrd Ft
KAP I. pillér  EMGA (uniós 
forrás): 2 477 Mrd Ft 
KAP II. pillér EMVA (uniós és 
nemzeti forrás): 1 295 Mrd Ft
Összesen:
hozzávetőleg 3 772 Mrd Ft

Agrár-vidékfejlesztési
támogatások 2014 - 2020

Hazánk KAP forrásai
(átcsoportosítás és nemzeti társfinanszírozás nélkül)



1064 Mrd HUF
teljes EU forrás

TELJES VP FORRÁSTELJES VP FORRÁSTELJES VP FORRÁSTELJES VP FORRÁS

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

A Vidékfejlesztési Program forrásszerkezete

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
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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

VP 2014-2020



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.
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 a Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság mezőgazdaság mezőgazdaság 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 több gazdaság 
kockázatkezelési rendszerekben vehet részt.

4.4.4.4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, állapotának helyreállítása, állapotának helyreállítása, állapotának helyreállítása, 
megőrzése, javítása megőrzése, javítása megőrzése, javítása 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 talajgazdálkodás/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 
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! 
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•Induló támogatás
•Célzott beruházási támogatások 

(állattenyésztés, kertészet, víz-gazdálkodás)
•Forráskeret: 79,48 Mrd Ft

Fiatal Gazda

•Képzés (kötelező és a tagok által választott).
•Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által 

választott).
•Közös /egyéni piacra jutási beruházások
•Forráskeret: 18,84 Mrd Ft

Rövid 
Ellátási Lánc

Tematikus alprogramok
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A VP forrás-megoszlása

42%

22%

7%

4%

6%

6%

3%
2%

2% 2%

3%

Beruházás tárgyi eszközökbe

AKG + Öko Gazd. + génmegőrzés

Alapvető szolg. és falumegújítás

Natura 2000 + THÉT

Erdőterületek fejlesztése, megújítása, védelme

Helyi fejlesztés, CLLD

Állatjólét

Technikai Segítségnyújtás

Kockázatkezelés

Termelői Csoportok

Egyéb: szakképzés, szaktanácsadás, együttműködés, minőségi
rendszerek



A VP beruházási források megoszlása
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35%

14%16%

11%

9%

8%

2%

1%
1% 2% Élelmiszerfeldolgozás

Fiatal gazda

Kertészet

Állattenyésztés

Nem mezőgazdasági tevékenységek

Vízgazdálkodás és öntözés

Erdőgazdálkodás és védelem

Mg-i kisüzemek fejlesztése

Agrár innováció

Egyéb
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Támogatási 
intenzitás

Jogosultak köre

Pályázati 
eljárás

•40% (Pest m.)
•50%

•min. 6000 STÉ-vel rendelkező mg-i termelők, 
min. 50% mg-i tevékenységből származó 
árbevétel

•termelői csoportok, tész-ek

•elszámolások egyszerűsítéseelszámolások egyszerűsítéseelszámolások egyszerűsítéseelszámolások egyszerűsítése
•fejlesztések egyszerűsített követelményei és fejlesztések egyszerűsített követelményei és fejlesztések egyszerűsített követelményei és fejlesztések egyszerűsített követelményei és 

elbírálásaelbírálásaelbírálásaelbírálása
•előlegelőlegelőlegelőleg, saját teljesítés
•ÁFA támogathatóÁFA támogathatóÁFA támogathatóÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok 

alapján nem igényelhető vissza

Beruházási pályázati feltételek

www.palyazat.gov.hu
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BeruházásokBeruházásokBeruházásokBeruházások

(A mezőgazdasági termelőket  és az élelmiszer-feldolgozókat érintő beruházások tekintetében)

Elszámolható költségek:

1. épület/építmény/létesítmény építési, szerzési vagy fejlesztési 

költségeihez kapcsolódó -

2. és a gépek és berendezések beszerzési költségeihez kapcsolódó általános költségek (építészek, 
mérnökök díjai; hatósági díjak; tanácsadási díjak, stb.) 

3. immateriális beruházások (számítógépes szoftverek, valamint szabadalmak,

licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése

4. az 1. pont beruházásaihoz szükséges: - ingatlan vásárlás; - meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, 
természetbeni hozzájárulásként

5. mezőgazdasági üzemen belül megvalósítható infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés

Támogatás alanya:

mezőgazdasági termelő vagy fiatal 
gazdasági termelő, amely pályázat 
benyújtását megelőző lezárt üzleti 
évben a mg.-i tev.-ből legalább 6000 
€ STÉ (standard termelési érték) 
üzemmérettel rendelkezik, továbbá 
az előző évi árbevételének legalább 
50%-a mg.-i tev.-ből származik

Támogatás formái: vissza nem 
térítendő támogatás, 
kamattámogatás, ezek 
kombinációja

Nem számolható el:

működési költség

bérköltség

tenyészállat és 
forgóeszköz vásárlás

továbbá termelői jogok, 
támogatási 
jogosultságok, állatok 
és egynyári növények 
megvásárlásának, 
valamint az említett 
növények telepítési 
költségei

Ehhez kapcsolódhat:

kedvezményes hitel

kedvezményes díjú 
intézményi 
kezességvállalás

Előleg igénybe 
vehető
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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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2016. szeptember 10-ig megjelent pályázatok aránya 

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 %)
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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.

� Egyedi szennyvízkezelés 12,00 önkormányzatok 2016. február 9.

� Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62 aktív mezőgazdasági termelő 2016. február 9.

Megjelent pályázatok (36 db) Összérték: 904 Mrd Ft
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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.

� 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.

� Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,7 magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók 2016. március 16.

� Állattartó telepek korszerűsítése 5,95 állattartó mg-i vállalkozások  (80%-os korlát) 2016. március 25.

� Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,86 szarvasmarha tartó  mg-i vállalkozások 2016. március 25.

� Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,86 baromfitartó mg-i vállalkozások 2016. március 25.

� Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,86 sertéstartó mg-i vállalkozások 2016. március 25.

� Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97 juh,kecsketartó mg-i vállalkozások 2016. március 25.

� A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,53 tejtermelő mg-i vállalkozások 2016. március 30.

� Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,5 Mezőgazdaságit termelők és csoportjaik, fiatal gazdálkodók 2016. május 11.

� Erdősítés támogatása 50 Jogszerű földhasználók 2016. május 20.

� Tájékoztatási szolgáltatás 7,82 Tájékoztatást szolgáltató szervezet 2016. május 24.

� Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 19,68 Mg-i termelők és csoportjaik, fiatal gazdálkodók 2016. június 6.

� A Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely 
létrehozása, fejlesztése

1 aktív mezőgazdasági termelők 2016. június 10.

� Az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,51 aktív mezőgazdasági termelők 2016. június 10.

� Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 40
mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő 
mikro- és kisvállalkozások 

2016. július 12.

� Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági 
tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozások indítása

13,85 Mezőgazdasági termelők, magánszemélyek 2016. augusztus 25.

Megjelent pályázatok (36 db) Összérték: 904 Mrd Ft



(2016. szeptember 14-i adatok alapján)

A Vidékfejlesztési Program pályázataira 
beérkezett kérelmek 

(2016. szeptember 14-i adatok alapján)

Mezőgazdasági termékek értéknövelése
Keretösszeg: 140,96 Mrd Ft 

Beérkezett kérelmek: 1100 db
Támogatási igény: 203,93 Mrd Ft

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése,
Korszerűsítése 
Keretösszeg: 19,68 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 467 db
Támogatási igény: 25,76 Mrd Ft

Egyedi szennyvízkezelés 
Keretösszeg: 12,04 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 34 db
Támogatási igény: 4,95 Mrd Ft

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 
Keretösszeg: 49,57 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 45 db
Támogatási igény: 1,75 Mrd Ft

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
Keretösszeg: 5 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 740 db
Támogatási igény: 3,51 Mrd Ft



(2016. szeptember 14-i adatok alapján)

A Vidékfejlesztési Program pályázataira 
beérkezett kérelmek 

(2016. szeptember 14-i adatok alapján)
Kertészet – gomba- és hűtőházak létrehozása, fejlesztése
Keretösszeg: 22,33 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 216 db
Támogatási igény: 27,47 Mrd Ft

Kertészet – ültetvénytelepítés
Keretösszeg: 19,33 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 400 db
Támogatási igény: 10,77 Mrd Ft

Kertészet – üvegházak létrehozása, fejlesztése
Keretösszeg: 23,31 Mrd Ft

Kertészet – gyógy- és fűszernövények termesztése
Keretösszeg: 3 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 31 db
Támogatási igény: 0,27 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 238 db
Támogatási igény: 34,06 Mrd Ft

Állattartó telepek korszerűsítése
Keretösszeg: 5,95 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 112 db
Támogatási igény: 5,15 Mrd Ft

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
Keretösszeg: 3,97 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 433 db
Támogatási igény: 7,62 Mrd Ft



A Vidékfejlesztési Program 
felfüggesztett pályázatai

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – 19,86 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. július 23.

Baromfitartó telepek korszerűsítése – 19,86 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. július 23.

Sertéstartó telepek korszerűsítése – 19,86 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. július 23.

Trágyatároló építésének támogatása - 5,6 Mrd Ft 
Felfüggesztve: 2016. május 6.

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítés – 26,9 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. május 26.

Beérkezett kérelmek: 707 db
Támogatási igény: 14,8 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 331 db
Támogatási igény: 61,63 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 2201db
Támogatási igény: 76,21 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 426 db
Támogatási igény: 72,51 Mrd Ft

Beérkezett kérelmek: 1359 db
Támogatási igény: 85,26 Mrd Ft



Pályázat neve
Pályázati keret

Mrd Ft

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése 1,38

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,01

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 40,00

Erdő-környezetvédelmi kifizetések 6,61

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 1,12

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései 1,00

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 1,26

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 5,24

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 5,15

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,00

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

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

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 8,23

A közeljövőben megjelentetni tervezett pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1476/2016. (VIII. 31.)  Korm. határozat)



Pályázat neve
Pályázati keret

Mrd Ft

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,20

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

Szaktanácsadók továbbképzése 0,19

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 18,08

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,75

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 4,72

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás 1,80

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 26,09

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

Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,84

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,40

A közeljövőben megjelentetni tervezett pályázatok
Éves Fejlesztési Keret (1476/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat)
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