
 

 

 

Tájékoztató a nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - 

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című, 

VP6-6.2.1-16 kódszámú felhívásról 

A támogatás fő célja:  

1. A vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel 

rendelkező mezőgazdasági mikrovállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység 

indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. 

célterület)  

2. A vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló mikrovállalkozás 

indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület) 

A támogatás összege  

 Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.  

 Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.  

 Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes 

összegnek a 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. 

A támogatás mértéke 

Átalánytámogatás, a támogatás intenzitása 100%.  

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 

1. célterület esetén 

 mikrovállalkozásnak minősül;  

 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 10 000 fő alatti, vagy tanyás 

településen van;  

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

tevékenységei között.  

2. célterület esetén 

 legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától 

életvitelszerű tartózkodási helye 10 000 fő alatti, vagy tanyás településen van;  

 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;  

 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.  

 

Támogatásban nem részesíthetők köre 

 aki támogatást nyert a GINOP 5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása- 

Vállalkozás indítási költségeinek támogatása címen;  

 nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;  

Támogatható tevékenységek köre  

 a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem 

mezőgazdasági tevékenység indítása vagy  

 a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása 

Nem támogatható tevékenységek köre  

 mezőgazdasági termék feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés;  

 energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és 

fejlesztés;  

 elsődleges mezőgazdasági termelés. 

 

 



 

 

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 

1. célterület esetén:  

 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.  

 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. célterület esetén:  

 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 

mikrovállalkozásra vonatkozó egyéni vagy társas vállalkozást befejezetten  

megalapítani és tevékenységét bejelenti. A kedvezményezettnek társas 

vállalkozás esetén, vezető tisztségviselőnek kell lennie.  

 A kedvezményezett a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig 

nem haladhatja meg a mikrovállalkozás méretet.  

 A kedvezményezettnek egyéni és társas vállalkozási forma esetében is 

kötelező főállás fenntartása, legalább a második kifizetési kérelem 

jóváhagyásának időpontjáig.  

 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. 

 



 

 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

 A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól 

számított legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. 

A pályázatok benyújtása  

A támogatási kérelmek benyújtására 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig vagy 

forráskimerülésig van lehetőség.  

Első értékelési nap: 2016. november 24. 

 


