
 

 
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 
 
Jelen felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás 

különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők 

jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi 
értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  
Az első szakasz zárása: 2016.04.22  
A második szakasz zárása: 2016.09.23  
A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03  
A negyedik szakasz zárása: 2018.03.19 

Támogatható tevékenységek bemutatása  
A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági 

termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből 

és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 

eurót. 

A projekt területi korlátozása  
A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig a 
székhely címe már a támogatás benyújtását megelőző év január elsején is a jogosult településen, vidéki 
térségen volt és ezt a projekt lezárásáig fent kell tartania.  
A jogosult települések listáját a Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. 

Támogatást igénylők köre 

mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely a pályázat benyújtásának 
időpontjában:  

1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású 

egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet, amennyiben: igazolja, hogy a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján 

mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ 

értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el 

mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az 

előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában. 

A támogatás igénybevételének általános feltételei:  
I. A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:  

 A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell 
tölteni.  

 A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen 
részletes üzleti tervet kell benyújtania.  

 A támogatást igénylő a támogatási időszak alatt (2016 – 2020) egy alkalommal részesülhet 
támogatásban a „Mezőgazdasági üzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16” című felhívásra.  

 A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című 
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.  

 A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti 
dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre 
alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk és köteles azokat a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.  



 

 6. Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a 
támogatásra, amennyiben egy életvitelszerű tartózkodási helyről több kérelem érkezik be, 
akkor a magasabb pontszámot elért pályázó lesz a kedvezményezett.  

 7. Az a kedvezményezett, aki már részesült Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - a 
fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásból, az nem pályázhat a 
mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése VP2-6.3.1-16 felhívásra AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETÉNEK 19. cikke alapján.  

II. A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek  
 Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, legkésőbb a támogatói okirat 

kézhezvételétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó 
üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő 
tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó 
árbevétele a 6000 eurót.  

 A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül 
megkezdi a projekt végrehajtását. A projekt végrehajtásának megkezdését a pályázó az 
utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig köteles igazolni.  

 Az első részlet kifizetésének feltétele kifizetési kérelem benyújtása. A kifizetési kérelmet a 
támogatói okirat kézbesítésétől számított hat hónapon belül köteles benyújtani a 
kedvezményezett.  

 Az utolsó részlet kifizetésnek feltétele, hogy legkésőbb a támogatói okirat kézhez vételétől 
számított 4. év végére megfelelően teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket. 

 Kötelező képzésen való részvétel, mely a kedvezményezett számára térítésmentes. A 
kedvezményezettnek a támogatási okirat kézhez vételétől számított 24 hónapon belül 
igazoltan részt kell vennie a képzésen. A kötelező képzésen való részvételt a pályázó az utolsó 
kifizetési kérelem benyújtásáig köteles igazolni.  

 Amennyiben az ügyfél valamely kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor a 
jogkövetkezmény alól csak abban az esetben mentesülhet, amennyiben az elmaradás oka vis 
maior esemény bekövetkezése. Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó 
szabályokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama 
alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 
57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.  

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások:  
Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd 
ÁÚF 11. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket 
megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 
szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során 
megszüntetni.  
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket.  

A támogatás mértéke, összege  
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.  
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.  
3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.  
4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, 

legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető. 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA  
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

1. STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó benyújtást megelőzően, legalább 
3 000 euró minimális, maximum 6 000 üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok (kivéve: 
TERA kérelem, TIR, ENAR-ban foglalt adatok kivételével)  
Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 Ft/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ 
adatok az irányadók. (7. számú melléklet)  



 

1.a) a támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye szerint illetékes megyei 
kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolás, amely 
tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási 
kódját.  
1.b) az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának hatósági állatorvosa által kiállított igazolás az 
állatállomány éves átlaglétszámáról  
1.c) főállású őstermelő esetében az a személyi jövedelemadó bevallást, az adóbevallásra nem 
kötelezett őstermelők esetében az értékesítési betétlapot (amennyiben három év értékesítési 
átlaga az üzemméret számítás alapja akkor a támogatási kérelem beadását megelőző három 
év személyi jövedelemadó bevallást, az adóbevallásra nem kötelezett őstermelők esetében az 
értékesítési betétlapjainak másolata)  
1.d) főállású őstermelőként biztosítási kötelezettség bejelentését igazoló T1041 dokumentum 
másolata, Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása  
1.e) főállású mezőgazdasági termelő adóbevallása (amennyiben három év értékesítési átlaga 
az üzemméret számítás alapja akkor a támogatási kérelem beadását megelőző három év, 
könyvelő által ellenjegyzett adóbevallása)  
1 f) mezőgazdasági szociális szövetkezet esetében könyvelő által ellenjegyzett beszámoló 
amelyhez csatolni szükséges amennyiben indokolt, a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 
termék feldolgozásból származó árbevételt  

2. Az 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, 
dokumentumokat  
Igazolás a tagságról: 

-Mezőgazdasági szociális szövetkezet vagy annak tagja, és a vállalt kötelezettségeinek eleget tett 

-A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai 
vagy szakmaközi szervezeti tagság 

Nyilatkozat: 
-A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti fejlesztendő járásokban és azokhoz tartozó 
településeken megvalósuló fejlesztések  
-Magasabb élőmunka igényű termékszerkezet továbbfejlesztése vagy kialakítása(kertészet vagy 
élelmiszer feldolgozás vagy állattenyésztés) 

3. Az üzleti terv értékelését alátámasztó dokumentumok.  
4. A természetes személy támogatást igénylő a lakóhelye vagy tartózkodási helye a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző év január elsején már bejelentett lakcím. Egy életvitelszerű 
tartózkodási helyről kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra. A természetes 
személy támogatást igénylő a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló 
igazolvány másolata szükséges. Amennyiben a támogatást igénylő lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa nem igazolja, hogy a támogatást igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye már a 
benyújtást megelőző év január elsején is a benyújtáskori címen volt a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány másolata mellett a támogatást igénylőnek a kérelméhez csatolnia kell a támogatást igénylő 
lakhelye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal vagy kormányhivatal által kiállított eredeti 
lakcímigazolást, ami tartalmazza az támogatást igénylő korábbi életvitelszerű tartózkodási helyét és 
annak kezdeti és végdátumát.  


