
  

 

Tájékoztató a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló 

 támogatása című, VP2-6.1.1-16 kódszámú felhívás tervezetéről 

 

 A támogatás fő célja: 

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a 

birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő 

korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a 

mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. 

 A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 

1. Természetes személyek 

 Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, 

aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási 

kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.  

 A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves.  

 Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel (végzettséggel) 

rendelkezik.  

 A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ 

értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik.  

2.  Jogi személyek 

 Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem 

benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat.  

 A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja 

folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet egyéni 

vállalkozóként vagy mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző 

jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként.  

 A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője, ezáltal a tényleges és 

hosszú távú ellenőrzést kizárólagosan gyakorló személy legalább 18, 

legfeljebb 40 éves.  



  

 

 

 A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert 

mezőgazdasági jellegű szakismerettel (végzettséggel) rendelkezik.  

 A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 

000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és 

ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal 

rendelkezik.  

Támogatásban nem részesíthetők köre 

 Aki a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (kódszáma: VP2-6.3.1-16) című 

felhívás keretében támogatásban részesült.  

 Azok a természetes személyek (egyéni vállalkozói jogviszonyban) és jogi 

személyek, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál 

régebben állami adóhatósághoz bejelentett mezőgazdasági tevékenységet 

végeztek. 

 Aki már részesült a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető 

támogatásban. 

 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 54 hónapon belül tervezhető és 

igényelhető.  

A támogatás mértéke  

 Átalánytámogatás, a támogatás intenzitása 100%. 

 



  

 

 

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek; a kedvezményezett köteles: 

 A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 

hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását, 12 hónapon belül 

benyújtani a kifizetési kérelmet a támogatási összeg 75%-ára.  

 Legkésőbb az egyéni vállalkozói regisztrációját vagy jogi személy bejegyzését 

illetve a mezőgazdasági tevékenységének, mint főtevékenységnek 

megkezdését követő évben benyújtani a mezőgazdasági tevékenységhez 

kapcsolódó első adóbevallását. 

 A mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől számított legkésőbb 18 

hónapon belül megfelelni az aktív mezőgazdasági termelő előírásoknak.  

 A működtetési időszak 4. évének január 1-től a természetes személy 

kedvezményezett főállású egyéni vállalkozóvá válni, a jogi személy 

kedvezményezett esetében a jogi személy tényleges és hosszú távú 

vezetőjének főállású társas vállalkozóvá válni.  

 Legkésőbb a működtetési időszak 4. év december 31-ig teljesíteni az üzleti 

tervben vállalt kötelezettségeket.  

 A működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért 

jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált 

bérminimum mértékét. 

 Legkésőbb a támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó kifizetési 

kérelem benyújtásáig kötelező képzésen részt venni (a kedvezményezett 

számára térítésmentes).  

 A minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet 

fenntartani a működtetési időszak végéig.  

 

 

 



  

 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

 A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól 

számított legfeljebb 54 hónap áll rendelkezésre.  

A pályázatok benyújtása  

 A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 1. napjától 2019. január 

31.-ig vagy forráskimerülésig van lehetőség.  

 Első értékelési határnap: 2017. február 28.  


