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Megjelent pályázatok

Állapot db
Meghirdetett keretösszeg 

(Mrd Ft) 
(2016 IV. né ÉFK módosítás szerint)

Keret aránya a VP-hez képest 
(1296 Mrd Ft)

Megjelent pályázat 43 986,49 76,1%

Önálló felhívást nem igényel 2 56,59 4,4%

összesen 45 1043,08 80,5%

ebből

Lezárt pályázat 22 677,03 52,2%

Kötelezettségvállalás 
(determináció nélkül) 8 305,10 23,5%

Kötelezettségvállalás determinációval 41 435,84 33,6%

Nyitott pályázat 16 265,38 20,5%

Megjelent, de még nem nyitott 
pályázat 5 44,08 3,4%

A Vidékfejlesztési Program végrehatása 
2016. december 13-i adatok szerint
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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 Mg-i termelők és csoportjaik, fiatal mg-i 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, mg-i 
kisüzemmel rendelkező mg-i termelő

2016. február 1.

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

22,50 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. február 1.

� Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására 
öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás

19,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. február 1. 

� Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény 
termesztés fejlesztése című felhívás

3,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. február 1.

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

22,00 mg-i vállalkozások (80% korlát) 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.

� 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 mg-i termelők és csoportjaik 2016. február 9. 

Megjelent pályázatok (43 db) Összérték: 986,09 Mrd Ft
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Pályázat neve
Pályázati 

keret
Mrd Ft

Kedvezményezettek
Meghirdetés 

időpontja

� 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 Mg-i 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

Mg-i termelők, mg-i 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.

� Agrár–környezetgazdálkodási kifizetés - ÚJ 40 aktív mezőgazdasági termelők
2016. szeptember 
30.

� Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 18,08 mg-i vállalkozások (80% korlát) 2016. november 8.
� Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok 

megelőzését szolgáló beruházások támogatása
4,72 Mg-i termelők és csoportjaik 2016. november 8.

� Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 1,12 erdőgazdálkodók,  közjogi szervezetek 2016. november 8.

� Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 1,26
magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok 
és társulásaik 

2016. november 30.

Megjelent pályázatok (43 db) Összérték: 986,09 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: 14,80 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

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, 
korszerűsítése – 19,68 Mrd Ft
Felfüggesztve: 2016. október 5.

Beérkezett kérelmek: 621 db
Támogatási igény: 34,4 Mrd Ft

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása 
– Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 
mikrovállalkozások indítása – 13,85 Mrd Ft
Felfüggesztés: 2016. november 24.

Beérkezett kérelmek: 11066 db
Támogatási igény: 139,86 Mrd Ft

Eredményhirdetés folyamatban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-
hatékonyság elősegítése a feldolgozásban – 140,96 Mrd Ft
Felfüggesztés: 2016. november 30-án!

Beérkezett kérelmek: 1415 db
Támogatási igény: 274,64 Mrd Ft

Legutóbb felfüggesztett



Mezőgazdasági termékek értéknövelése és 
erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

Felfüggesztés: 2016. november 30-án!

Beérkezett kérelmek száma megyei bontásban (db)
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Mezőgazdasági termékek értéknövelése és 
erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

Felfüggesztés: 2016. november 30-án!

Igényelt támogatási összeg megyei bontásban (Mrd Ft)

1,79
3,29
3,66
4,05

5,28
5,61
5,97
6,28

7,01
7,51
7,79
8,46
8,93

10,79
24,41
24,59

27,98
44,25

66,93

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Somogy

Tolna

Heves

Nógrád

Veszprém

Vas

Komárom-Esztergom

Jász-Nagykun-Szolnok

Zala

Győr-Moson-Sopron

Békés

Csongrád

Fejér

Baranya

Bács-Kiskun

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Hajdú-Bihar

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pest

Összes támogatási igény:
274,64 Mrd Ft



A felhívás célja:
Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a 
résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet 
tevékenységek elvégzését vállalják.  

40 Mrd Ft

Kedvezményezettek: 
aktív mezőgazdasági termelők

A projekt megvalósításának időtartama:
2017. január 1. – 2021. december 31. 

Támogatás mértéke:

Tematikus előíráscsoport megnevezése
Támogatás maximális összege

(euró/ha/év)

Horizontális szántó 270

Horizontális ültetvény
egyéb gyümölcsösök 723

szőlő 696

A támogatást igénylő gazdaságának üzemmérete (ha) Támogatásintenzitás szintje (%)

1 – 300 ha 100%

300,01 – 1200 ha 85%

1200,01 ha felett 50%

ÚJ! Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2016. november 2. – 2016. december 2.

A felhívás megjelenése: 2016. szeptember 30.

Tartalmi értékelési szempontok:



Állattartó telepek korszerűsítésére 
kiírt pályázati felhívások

Állattartó telepek korszerűsítése (Általános ÁTK) 5,95 Mrd Ft

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése3,97 Mrd Ft

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 100 millió forint, kollektív projekt esetén 200 millió forint. 

A támogatás kizárólag az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható:

Lófélék, húshasznosítású galamb, fürj, nyúl, méh, csincsilla.

Támogatási kérelmek benyújtásának jelenlegi időszaka: 2016. október 25-től

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 50 millió forint, kollektív projekt esetén 100 millió forint. 

Támogatási kérelmek benyújtásának jelenlegi időszaka: 2016. október 20-tól

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Sertéstartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése3x
19,86 Mrd Ft

Támogatás mértéke: Egyéni projekt esetén 500 millió forint, kollektív projekt esetén 1 milliárd forint. 

Az alábbi 3 pályázat felfüggesztésre került 2016. július 23-án:

Eddigi igénylés: 

6,51 Mrd Ft 

Eddigi igénylés: 
9,08 Mrd Ft

Igényelt: 85,26 Mrd Ft

Igényelt: 61,63 Mrd Ft 
Igényelt: 72,51 Mrd Ft 



Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-

hatékonyságának támogatása

Támogatást igénylők: mezőgazdasági 
termelő, termelői csoport és termelői szervezet, 
mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-
és kisvállalkozás.

Támogatási összeg:
maximum 200 millió Ft
Támogatási intenzitás:
50 % (Pest megye: 40%)

A felhívás megjelenése: 2016. július 12.

Önállóan támogatható tevékenységek:
• Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
• Energiahatékonyság növelése, megújuló energia

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét(5%)
• Telepi infrastruktúra fejlesztése (15%) 
• Ingatlan vásárlása (2%)
• Bortároló tartálykapacitás bővítése, kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező 

pl. puffertartály (20%)
• Fahordó vásárlása (min. gönci hordó méretű, max. 10 millió Ft)

Eddigi igénylés: 

41,99 Mrd Ft 
601 db TK

Támogatási keret:

40 Mrd Ft

Támogatási kérelmek benyújtásának második szakasza: 2016. október 14. – 2016. november 11.
Harmadik szakasz: 2016. november 12-től



A kertészetek korszerűsítésére 
megjelent négy darab pályázati felhívás

Keretösszeg: 
23,31 Mrd Ft

Eddig igényelt:
35,77 Mrd Ft

Üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának 

növelése geotermikus energia 
felhasználásának lehetőségével

Gombaházak - hűtőházak 
létrehozása, meglévő 

gombaházak - hűtőházak 
korszerűsítése

Keretösszeg
22,33 Mrd Ft

Eddig igényelt:
33,65 Mrd Ft

Ültetvénytelepítés támogatása 
öntözés kialakításának 

lehetőségével

Gyógy- és fűszernövény 
termesztés fejlesztése

Támogatási kérelmek 
benyújtásának kezdete:

2016. március 3., 4., 7., 9.

Max. támogatási összeg
500 millió Ft 

(közös beruházás: 1 milliárd Ft)

Keretösszeg 
19,33 Mrd Ft

Eddig igényelt:
11,97 Mrd Ft

Keretösszeg 
3 Mrd Ft

Eddig igényelt:
363 millió Ft

Max. támogatási összeg
50 millió Ft 

(közös beruházás: 100 millió Ft)

Max. támogatási összeg
75 millió Ft 

(közös beruházás: 150 millió Ft)



Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Támogatási keret:

49,5 Mrd Ft

Felhívás megjelenése:  2016. 05. 11.

A felhívás célja: a mezőgazdasági termelés biztonsága és
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a
vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható
gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák
elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési
módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása,
a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi
szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó
állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések
támogatása.

Támogatási kérelmek benyújtásának első szakasza: 2016. 08. 01. – 2016. 11. 07.

Támogatás mértéke: 
egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, 
kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatás. 

Jogosultak:
• mezőgazdasági termelő 

illetve csoportjaik
• fiatal mezőgazdasági 

termelő Vízjogi engedélyköteles beruházások 
esetében a pályázat benyújtásának 
feltétele a jogerős elvi vízjogi 
engedélyek megléte. 

Támogatási intenzitás:
50 % (Pest megye: 40%)
+ 10 – 10 százalékponttal növelt intenzitás 
fiatal gazda és kollektív beruházás esetén

December 13-ig beérkezett 
kérelmek összesen: 270 db

Pest megye: 10 db
Támogatási igény: 10,88 Mrd Ft



Max. támogatási összeg

Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése

a pályázó egyösszegű 
átalány formájában, két 

részletben nyerhet 15.000 
eurónak megfelelő 

támogatást Jogosultak

főállású őstermelő, vagy mikro-vállalkozásnak és 
mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású 
egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet. A 
kérelem benyújtását megelőző naptári évben a 

mezőgazdasági tevékenységből származó 
mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro 

STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro 
STÉ értéket.

Felhívás megjelenése: 

Támogatási kérelmek 
benyújtásának
első szakasza

2016. 03. 31. – 2016. 04. 29.

2016. 02. 01.

Támogatási keret

5 Mrd Ft 

Beadott kérelmek 2016. december 13-ig: 
901 darab

Az igényelt támogatási összeg:
4,27 milliárd forint

Támogatási kérelmek 
benyújtásának 

második szakasza
2016. 04. 30. - 2016. 09. 23.



Támogatási keret:
18,08 milliárd Ft

Támogatási kérelmek 
benyújtása:

2017. január 6-tól 
2019. január 7-ig

Kötelezően benyújtandó három,  
azonos műszaki paraméterekkel 
rendelkező gépre vonatkozó, magyar 
nyelvű árajánlat.

Max. támogatási összeg :
10 millió Ft (közös beruházás: 

20 millió Ft)
Traktor esetében: 5 M Ft

Értékelési határnapok:

- 2017. február 6. 
- 2017. március 6. 
- 2017. április 6. 
…

Kertészeti gépbeszerzés támogatása

Támogatási intenzitás:
50 % - konvergencia régiók
40 % - Közép-Magyarországi régió

+ 10 százalékponttal növelt 
intenzitás fiatal gazda, kollektív  

beruházás

Megjelent: 2016. november 8-án
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Támogatási keret:
4,72 milliárd Ft

Támogatást igénylők:
mezőgazdasági termelők, illetve 

csoportjaik

Támogatási összeg:
egyéni projekt: max. 20 millió 

kollektív projekt: max. 100 millió Ft

Támogatható tevékenységek:
• jégesőkár megelőzését szolgáló

eszköz, berendezés beszerzése

• mezőgazdasági esőkár megelőzését
szolgáló technológia kialakítása

• tavaszi fagykár megelőzését szolgáló
eszköz, berendezés beszerzése

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok 
megelőzését szolgáló beruházások támogatása

Támogatási intenzitás:
60 % - egyéni projekt 

80 % - kollektív projekt

A felhívás megjelent: 2016. november 8-án



Pályázati felhívás
Forráskeret

Mrd Ft

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,75

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 1,80

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése

12,64

Tanyák  háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a 
szennyvízkezelés fejlesztései

8,23

Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése 35,94

Még az idén megjelentetni tervezett legfontosabb pályázatok
(Minőségbiztosítás folyamatban)
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Pályázati felhívás
Forráskeret

Mrd Ft

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,20

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

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 5,24

Erdő-környezetvédelmi kifizetések 6,61

Megjelenő pályázatok összértéke: 115,79 Mrd Ft

Még az idén megjelentetni tervezett legfontosabb pályázatok
(Minőségbiztosítás folyamatban)



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

www.palyazat.gov.hu

www.kormany.hu  

Miniszterelnökség
Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.


