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VP6-6.2.1-16- Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása-

mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 

 

Benyújtásának határideje: 2016. október 24.-től 2018. október 23-ig 

Támogatás összege: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre 

� Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás. 
� Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás teljes összeg 75%-a. 
� A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának 

függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 
hónapon belül tervezhető és igényelhető. 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

� vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági 
tevékenység indítása vagy  

� a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása   

Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

� Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása  

Nem támogatható tevékenységek: 

a) mezőgazdasági termék feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés;  
b) energetikai termelő és megújuló energiatermelésre irányuló beruházás és fejlesztés;  
c) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;  
d) elsődleges mezőgazdasági termelés. 

Támogatást igénylők köre: 

1.  Mezőgazdasági termelés nem mezőgazdasági termeléssel történő diverzifikációja esetén: 

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen 
megfelel az alábbi feltételeknek:  
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a) a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-vállalkozásnak minősül. 
b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik, székhelye/életvitelszerű 
tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. 
vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van. 

c) rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval, 
d) a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei 

között.  

2.    Nem mezőgazdasági mikro-vállalkozás indítása esetén: 

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi 
feltételeknek:  

a) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű 
tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen. 

b) 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy. 
c) rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval. 
d) első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy 

nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak. 

A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Kizáró okok, speciális feltételek: 

Támogatásban nem részesíthetők köre 

� aki/amely a jelen - VP6-6.2.1-16 kódszámú - felhívás keretében már rendelkezik támogatói 
okirattal;  

� aki támogatást nyert a GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása- Vállalkozás indítási 
költségeinek támogatása címen. 

Kötelező vállalások: 

Az üzleti tervben vállalt időszak elteltével, de legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól 
számított 4. üzleti év végére támogatást igénylő teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket. 
Legkésőbb a támogató okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére az új 
tevékenység vagy az új mikro-vállalkozás működése alapján kifizetett jövedelemnek el kell érnie 
legalább a hatályos kormányrendeletben meghatározott, a teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított garantált bérminimumot (éves), vagy részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén annak a foglalkoztatással arányos részét. 

1.   Mezőgazdasági termelés nem mezőgazdasági termeléssel történő diverzifikációja esetén: 



 

 

 
 

[Ide írhatja be a dokumentumból 
idézett szöveget vagy egy érdekes 
kérdés összefoglalását. A 
szövegdoboz a dokumentum 
tetszőleges pontján elhelyezhető, 

5000 Szolnok, Csokonai út 86. 
E-mail: avf@t-online.hu, www.a-vf.hu 

Telefonszám: 70/608-94-53, 06-56-738-063 
 

 
a) A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül 

köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől 
számított 6 hónapon belül bejegyeztetni a fejlesztéssel érintett új tevékenységet.  

b) Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett vállalja 1 fő teljes munkaidős 
létszám foglalkoztatását, úgy a foglakoztatást köteles a tevékenységének bejelentetését követő 
hónaptól egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani. 

   2.   Nem mezőgazdasági mikro-vállalkozás indítása esetén: 

a) A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 9 hónapon belül 
köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását és az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől 
számított 6 hónapon belül az új mikro-vállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást 
befejezetten megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas vállalkozás 
esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie. 

b) A kedvezményezett a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig nem haladhatja 
meg a mikro-vállalkozás méretet.  

c) A kedvezményezettnek egyéni és társas vállalkozási forma esetében is kötelező főállás 
fenntartása, legalább a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig.  

d) Amennyiben a támogatást igénylő az önfoglalkoztatás mellett további 1 fő legalább 
részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállalta, úgy a foglakoztatást köteles az egyéni vagy 
a társas vállalkozás befejezett megalapítását és tevékenységének bejelentetését követő hónaptól 
egészen a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig fenntartani. 

Projekt területi korlátozása  

A projektek megvalósítására Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken 
(3. és 4. számú melléklet) van lehetőség. 

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti 
agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/. számú melléklete tartalmazza. 
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