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Az agrár-vidékfejlesztési
támogatások új rendszere
(alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)

• KAP I. pillér (2015-2020): 7 988 m €
– közvetlen támogatások (uniós forrás) - FM
– piaci intézkedések (uniós forrás) - FM
• KAP II. pillér (2015-2020): 4 145 m € = 3,431 mrd € (EU) + 0,714 mrd € (HU)
– vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) – ME (Vidékfejlesztési
Program – VP)
Összesen: 12,133 milliárd €
310 Ft/EURO árfolyamon: 3 761 milliárd forint.
Éves átlagban: 627 milliárd forint.

+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) - FM
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VP: merev tengelyek
helyett rugalmas prioritások
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az
erdőgazdálkodásban és a vidéki térségekben.
2. A versenyképesség és életképesség fokozása a mezőgazdasági termelés
valamennyi típusa esetében.
3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság
terén történő előremozdítása.
4. A mezőgazdaságtól és erdészettől függő ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése, javítása.
5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, alacsony CO2 kibocsátású és az
éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő
elmozdulás támogatása.
6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben.
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Főbb változások
a 2007-2013 időszakhoz képest
•

Új, az egységes rendszerhez illeszkedő, pályázat rendszerű eljárásrend a VP
végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú,
túlszankcionáló és túlbonyolított eljárásrenddel szemben).

•

A VP középpontjában is a KKV-k lesznek.

•

LEADER – teljes országos lefedettség marad a célcsoport.

•

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, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz
alkalmazásának lehetősége is megjelenik

•

2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc (REL) és Fiatal Gazda (FIG)
Bővebb infó: http://palyazat.gov.hu/forum_pate/29
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Fiatal gazdák támogatása
DIT-ÚMVP (2007-2013)
Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása jogcím
• A Darányi Ignác Terv keretében megvalósuló Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programban 2007 és 2013 között 4 alkalommal került megnyitásra.
• Azok a 18-40 év közötti, mezőgazdasági termeléssel, vagy erdészettel összefüggő
szakképzettséggel rendelkező természetes személyek vehették igénybe, akik első
alkalommal kívántak gazdaságot létrehozni és abban a gazdaság vezetőjeként
gazdálkodni.
• Összesen 60 Mrd Ft támogatási összeg került megítélésre a több mint 5 300
támogatott ügyfél részére. Ebből a 4. támogatási kör kapcsán 24 Mrd Ft támogatási
összeget a 2014.08.01. után a Miniszterelnökségen működő Irányító Hatóság ítélt
meg, ennek eredményeképpen több mint 2 000 ügyfél részesült támogatásban.
Fiatal mezőgazdasági termelői minősítés
• 2007-2014 között több mint 2 000 kérelem kapcsán született megállapító határozat.
• A fiatal mg-i termelői minőség megállapítása/megszerzése iránti kérelmek
benyújtására 2014.12.31-ig volt lehetőség.
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Fiatal gazdák támogatása
a VP 2014-2020 keretében
Fiatal Gazda (FIG) Tematikus Alprogram I.
• A jelenleg véglegesítés alatt álló Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (VP)
keretében új lehetőségként jelent meg az egyes intézkedéseket összehangolt
módon alkalmazó tematikus alprogram kialakítása, amelyek az a Rövid Ellátási
Lánc (REL) és a Fiatal Gazda (FIG) témákban valósulnak majd meg.
• A fiatal gazdák indulásának vagy önállósodásának előmozdítására nem
elégséges kizárólag a speciális tőketámogatás, célszerű az egyéb fejlesztési
eszközökkel koordinált módon kínálni.
• Az intézkedés céljai: a vidéki térségekben a mezőgazdasági termelés
életképességének és versenyképességének javítása olyan célzott eszközzel is,
mint lehetőség biztosítása a fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek
számára új mezőgazdasági vállalkozás létrehozására.
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Fiatal Gazda (FIG)
Tematikus Alprogram II.
Cél: Fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek számára lehetőség biztosítása új
mezőgazdasági vállalkozás létrehozására.
Keretösszeg: 122 millió euró.
Jogosultsági feltételek:
• a pályázat benyújtásakor 40 évesnél nem idősebb természetes személy;
• első alkalommal kezd a gazdálkodásba;
• legalább 6000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan
rendelkezik (pl. termőföld esetében földhasználati bejelentés);
• a pályázat benyújtásától számított 6 hónapnál nem régebben mezőgazdasági egyéni
vállalkozói regisztrációt kezdeményezett az illetékes hatóságnál;
• gazdasági tevékenysége fejlesztésére megalapozott, fenntartható üzleti tervet nyújt be;
• elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
Kiválasztásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik magasabb hozzáadott értékű
gazdálkodási tevékenységet vagy gazdálkodási módot (különösen állattenyésztés, kertészet,
ökológiai gazdálkodás) vállalnak, valamint a női pályázók.
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Fiatal Gazda (FIG)
Tematikus Alprogram III.
Kötelezettségek:
• legkésőbb az üzleti terv megvalósításának megkezdésétől számított 6 hónapon
belül regisztrált egyéni vállalkozóvá válik;
• a regisztrált egyéni vállalkozóvá válástól számított legkésőbb 18 hónapon belül az
1307/2013 (EU) rendelet 9. Cikk szerinti aktív mezőgazdasági termelővé válik;
• legkésőbb a 4. naptári év elejére főállású egyéni vállalkozóvá válik;
• a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért
jövedelem legalább az előző évi kötelező bérminimum értékével megegyezik;
• kötelező képzésen való részvétel
Támogatás mértéke: legfeljebb 40.000 eurónak megfelelő forint összeg,
két részletben 75% + legkorábban 36 hónap elteltével, 25%
Felhasználása: az üzleti terv megvalósításával szorosan összefüggő költségek, kivéve
személygépjármű vásárlása
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Fiatal gazdák
beruházás támogatási kedvezményei
Mezőgazdasági beruházási támogatások esetén (pl. kertészet,
állattenyésztés, öntözésfejlesztés) külön 130 millió eurós forráskeret
fiatal gazdák számára.
Az a pályázó, aki a benyújtás időpontjában:
• 41. életévét még nem töltötte be,
• nem régebben, mint öt éve gazdálkodik,
az a tervezetten 50%-os alaptámogatási intenzitás mellett +10%
többlettámogatási intenzitásban részesül, függetlenül az előző vagy
mostani időszak FIG induló támogatás elnyerésétől.
Tervezetten lehet mikrohitellel kombinálva vagy “hozott hitelhez”
kamattámogatás egybeszámítása is (kivéve a FIG induló támogatást).
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Támogatások
agrárgazdálkodóknak I.
Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel):
- Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció,
öntézés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés ÚJ!
Támogatási mértékek: 15-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 300 MFt / projekt (kollektív. min. 50 MFt-tól)
-

Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító ber.,
trágyatárolás – közös is (az átmeneti mentesség VÉGLEG LEJÁR!),
Támogatási mértékek: 15-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt / projekt (kollektív. min. 50 MFt-tól)

-

Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás,
termék-feldolgozás
Támogatási mértékek: 15-50% (kollektív: max. 60%)
Nagyságrend: max. 500 MFt / projekt (kollektív. min. 50 MFt-tól)
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Támogatások
agrárgazdálkodóknak II.
-

Kis méretű gabonatárolók létesítése és szárítók korszerűsítése
Támogatási mértékek: 35-45% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt/ projekt (kollektív. min. 50 MFt–tól)

-

Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ
Támogatási mértékek: 50 - 80% (kollektív: 60-80%)
Nagyságrend: max. 500 MFt/ projekt (kollektív. min. 50 MFt–tól)

-

Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai (pilote) ÚJ
Nagyságrend: max. 300 - 500 MFt/ projekt (min. 5-15+ termelő tag)

+ ÚJ! Kis gazdálkodók számára (3000-6000 STÉ között): átalány fejlesztési támogatás
5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítására, legalább két részletben
(összesen:15 000 EURO/5év)
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Tervezett VP források
Cikk/
kód
14. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk
18. cikk
19. cikk
20. cikk
21-26.
cikk
27. cikk
28. cikk

Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése
Tudás transzfer és információs akciók
Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési
szolgáltatások
Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre,
élelmiszerekre
Beruházás tárgyi eszközökbe
Mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés
Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése
Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken
Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdőmegújításba
Termelői csoportok létrehozása
Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás

Teljes
közkiadás
(Mrd Ft)
8,62
13,63
10,07
458,2
6,30
60,03
73,06
62,741
25,24
191,46
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Tervezett VP források
Teljes közkiadás
(Mrd Ft)
63,24
61,36

Cikk/kód

Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése

29. cikk
30. cikk

33. cikk

Ökológiai gazdálkodás
Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések
Kifizetések természeti és egyéb sajátos
hátrányokkal küzdő térségekben
Állatjólét

34. cikk

Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások

15,50

35. cikk
36. és 37. cikk

Együttműködés alapú fejlesztések
Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei)
LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és
megvalósítás)
Technikai segítségnyújtás (TS)
TS-ből MNVH funkciók
Összesen:

15,34
28,59

31. cikk

42-44. cikk EMVA

22,86
43,53

57,53
26,13
18,65
1243,50
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

