
 

 

 

Tájékoztató a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 

beruházások támogatása című, VP6-6.4.1–16 kódszámú felhívás tervezetéről 

 

A támogatás fő célja:  

A vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, nem 

mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésének támogatása. Az intézkedés kiemelten 

támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló 

tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket. 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 Falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése, 

vagy fejlesztése (Ingatlanvásárlás az összes elszámolható költség legfeljebb 2 %-a lehet) 

 Falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó új gépek és berendezések 

vásárlása 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, 

közbeszerzéshez, könyvvizsgálathoz kapcsolódó költségek, tanácsadói, projekt-

előkészítési és projekt-menedzsment költségek, tájékoztatás; együttes összege nem 

haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségének az 5%-át.  

 Szolgáltatásfejlesztés (Falusi vendégasztal kialakítása, étkeztetéshez szükséges 

tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása stb.) 

 Technológiafejlesztés (konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési 

tárgyak beszerzése, raktár, hűtőkamra kialakítása, fejlesztése) 

 Műhely vagy bemutató tér kialakítása 

 Interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztése 

 Árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése 

 Kapcsolódó hardver- és szoftver fejlesztések 

 Aktív turizmus és szabadidősport (természetjáró, lovas, kerékpáros, túra-kenu, 

vitorlás, sí) igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése 

 A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó termékfejlesztés 



 

 

 

Nem támogatható tevékenységek 

 A mezőgazdasági termék elsődleges élelmiszer-feldolgozására (Annex I) és 

értékesítésére irányuló fejlesztés; 

A támogatás összege, mértéke 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a 

felhívás területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra (ez még nem áll 

rendelkezésre) 

 Maximális alaptámogatási intenzitás: 50% 

 A „kedvezményezett” járásban lévő településen megvalósuló fejlesztés  

esetében: 60%  

 A „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő  

településen megvalósuló fejlesztés esetében: 70% 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 

1. Aktív mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

 A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi 

árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;  

2. Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen 

megfelel az alábbi feltételeknek:  

 Mikrovállalkozásnak minősül;  

 Székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző év január elsejétől 10. 000 fő alatti településen van;  

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

tevékenységei között.  

3. Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki/amely együttesen 

megfelel az alábbi feltételeknek:  

 A támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 10 000 fő alatti 

településen életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött 

természetes személy.  



 

 

 

 Bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.  

4. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult 

a támogatásra, amennyiben:  

 A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel 

rendelkezik;  

 A támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;  

 A támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő,  

 Bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.  

Támogatásban nem részesíthetők köre 

 Már részesült, vagy támogatási kérelmet nyújtott be a „Mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, VP6-6.2.1-16 

felhívásra. 

A projekt területi korlátozása 

 A projektek megvalósítására vidéki térségekben található 10 ezer főnél kevesebb 

lakosú településeken van lehetőség. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

 A projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő 

saját felelősségére megkezdhető. Felújítás, vagy bővítés esetében az MVH által 

lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás. A projekt fizikai 

befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 

hónap áll rendelkezésre. 

Fenntartási kötelezettség  

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott fejlesztés a 

projekt pénzügyi befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti. 

A pályázatok benyújtása  

 2016. 12. 19-től - 2018. 12. 19-ig vagy forráskimerülésig van lehetőség.  

 Első értékelési határnap: 2017.01.30. 


