
Kedves Ügyfelünk! 

 

Szeretném tájékoztatni, hogy megjelentek az alábbi pályázati felhívások: 

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 

Támogatható tevékenységek: 

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások 

B) A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot 

célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést 

egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő 

technológiák. 

Támogatást igénylők köre: 

1. Mezőgazdasági termelő (bortermelés tekintetében a TEÁOR 1102 szőlőbor termeléssel 

foglalkozó) abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy 

amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt 

üzleti évi-, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik  

b) a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90,2204,2205,2209,2307,2308 

árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel 

c) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204,2209,2307,2308 

árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult 

a támogatásra, amennyiben: 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik 

b) a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90,2204,2209,2307,2308 árucsoportba 

tartozó) borászati termékeket használ fel 

c) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204,2209,2307,2308 

árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul 

3. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult 

támogatásra: 

- a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem 

rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok 

árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának 

mezőgazdasági tevékenységből kell származnia. 

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 

- 2016. szeptember 12. – 2018. szeptember 11. 

- Első értékelési határnap: 2016. október 12. 

Támogatás mértéke: 

- nem  közép-magyarországi régióban: 50% 

Támogatás összege: 

- maximum 200 millió Ft 

 



Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása- Mikrovállalkozás indítása 

Önállóan támogatható tevékenységek 

vidéki térségben nem mezőgazdasági mikrovállakozás indítása 

Támogatást igénylők köre: 

az a magányszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: 

 aki a pályázat benyújtását megelőző év január 1-jén igazoltan életvitelszerű 

tartózkodási hellyel rendelkezik a 3. és 4. számú melléklet szerinti településlista 

valamelyik településén 

 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy 

 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28 § (3) bekezdés szerinti ügyfél-azonosítóval 

(MVH-s regisztrációs szám) 

 első ízben indít vállalkozást: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy 

nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban valamely okból megszűnt 

vállalkozásnak 

Támogatásban nem részesíthetők: 

 céljai nincsenek összhangban a Felhíváséval 

 aki jelen pályázat keretében már rendelkezik támogatói okirattal 

 aki támogatást GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása- Vállalkozás indítási 

költségeinek támogatására címen 

 a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos  

tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az 

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó költségekhez közvetlenül kapcsolódó 

támogatás; 

 olyan támogatás, amelyet a hazai áruk használatának az importáruk használatával 

szemben történő előnyben részesítése függvényében állapítottak meg. 

Benyújtási határidő: 

 2016.10.24-2018.10.23. 

 Első értékelési határnap: 2016.11.24. 

Támogatás összege: 

 40. 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre 

 

 

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek 

diverzifikációja 

Önállóan támogatható tevékenységek 

vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági 

tevékenység indítása 

Támogatást igénylők köre: 

Az a mezőgazdasági termelő aki megfelel az összes alábbi feltételnek: 

 2004.évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül 



 utolsó teljes lezárt üzleti év árbevételének igazoltan legalább 50%-a mezőgazdasági 

árbevételből származik 

 a támogatást igénylő a pályázat benyújtását megelőző év január 1-jén igazoltan 

életvitelszerű tartózkodási hellyel vagy székhellyel rendelkezik a később megjelenő 3. 

és 4. számú melléklet szerinti településlista valamelyik településén 

 rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28 § (3) bekezdés szerinti ügyfél-azonosítóval 

(MVH-s regisztrációs szám) 

 a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) 

tevékenységei között 

 területi korlátozás: vidéki térségben található településen (3. és 4. számú melléklet); 

nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken 

végrehajtott beruházások 

Támogatásban nem részesíthetők: 

 céljai nincsenek összhangban a Felhíváséval 

 aki jelen pályázat keretében már rendelkezik támogatói okirattal 

 aki támogatást GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása- Vállalkozás indítási 

költségeinek támogatására címen 

 nehéz helyzetben lévő vállalkozás számára 

 a harmadik országokba vagy a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos  

tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az 

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó költségekhez 

közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

 olyan támogatás, amelyet a hazai áruk használatának az importáruk 

használatával szemben történő előnyben részesítése függvényében állapítottak 

meg. 

Benyújtási határidő: 

 2016.10.24-2018.10.23. 

 Első értékelési határnap: 2016.11.24. 

Támogatás összege: 

 40. 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre 

 

Társadalmi egyeztetés alatt lévő pályázati felhívás: 

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 

Önállóan támogatható tevékenységek 

a) kertészeti termeléshez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – 

munkagépek beszerzése 

b) kertészeti termeléshez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése 

c) kertészeti termeléshez szükséges, gépek, eszközök beszerzése 

d) max. 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése - kizárólag 

abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylőnek az üzemméret legalább 75%-a 

kertészeti tevékenységből származik 



Jogosult pályázók: 

Mezőgazdasági termelő, amennyiben: 
a.) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre 
vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal 
mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből  
származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. 
(Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 
2010. évi STÉ adatok az irányadók); 
b.) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági 
termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági 
tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és 
annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 11. számú 
mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni. 

Benyújtási időszak: 

 2016. december 19 – 2018. december 18. 

 Első értékelési határnap: 2017. január 19. 

Támogatás mértéke, összege: 
 a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a 

 a fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt 

támogatási intenzitásra jogosultak 

 a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra 

jogosultak 

 egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 

millió Ft 
 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az Agrárgazdasági Kamara úgy döntött, hogy a tagság igényeit 

figyelembe véve megbízza a NAK Agrárszolgáltató Nonprofit Kft-t (továbbiakban NAK Nonprofit Kft.), 

hogy alakítsa ki a Pályázati Tanácsadók Hálózatát (a továbbiakban: Hálózat). A Hálózat célja, hogy 

erősítse a pályázati tanácsadók agrár- és vidékfejlesztés területén meglévő, pályázatokhoz 

kapcsolódó szaktudását; a tanácsadók, a tagok és a NAK Nonprofit Kft. közötti együttműködésen 

alapuló információ áramlás segítségével pedig növelje a megbízható pályázati tanácsadók arányát. 

Ezen szolgáltatás keretén belül a pályázó ügyfelek a www.naknonprofit.hu oldalon találják meg a 

regisztrált, megbízható pályázati tanácsadók listáját. 

 

 

 

 

http://www.naknonprofit.hu/tartalom/id/palyazati_tanacsadas
http://www.naknonprofit.hu/

