
 

 

 

Tájékoztató a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 

beruházások támogatása című, VP6-6.4.1–16 kódszámú felhívásról 

 

A támogatás fő célja:  

A nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a támogatásban 

részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, különösen a 

tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések támogatása, 

a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése (pl. szállás, 

vendéglátás) új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt 

eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő 

Bizonyítvánnyal  

 új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható  

 nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység 

elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók 

tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 ingatlan vásárlása (az összes elszámolható költség legfeljebb 2 %-a lehet) 

 kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, 

főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; 

étkezőbútorok beszerzése) 

 komplex, projekt-arányos akadálymentesítés 

 projekt előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek (tervezés, engedélyeztetés 

költségei) és projektmenedzsment költségei 

 az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és 

fejlesztése 

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett 

épület tekintetében 

 



 

 

 

Nem támogatható tevékenységek 

 Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházások  

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

értékesítésére irányuló fejlesztés. 

 Motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése.  

A támogatás összege, mértéke 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak 

megfelelő forintösszeg 

 Támogatási intenzitás: 50% 

 Kedvezményezett járásban lévő településen megvalósuló fejlesztés esetében: 60%  

 Fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásban lévő településen 

megvalósuló fejlesztés esetében: 70% 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 

Mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, amennyiben: 

 Székhelye/telephelye 2016. július 1-től és a projekt megvalósítási helye 10. 000 fő 

alatti településen van 

 A pályázat benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi árbevételének 

legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik 

Támogatásban nem részesíthetők köre 

 VP6-6.2.1-16 kódszámú - „Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, 

mikrovállalkozás indítása” című, felhívás keretében már rendelkezik nyertes 

kérelemmel ugyanezen tevékenységre vonatkozóan. 

 A VP- 19… (LEADER) keretében már rendelkezik nyertes kérelemmel ugyanezen 

tevékenységre vonatkozóan. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

 A projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő 

saját felelősségére megkezdhető. Építéssel járó beruházás 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  

 2017. április 18-tól 2019. április 23-ig, vagy forráskimerülésig van lehetőség.  

 Első értékelési határnap: 2017. május 18. 

 

KÉRJE DÍJMENTES ELŐMINŐSÍTÉSÜNKET! 


