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A Vidékfejlesztési Program 2020 
mezőgazdasági termelők és vállalkozások 
számára elérhető forrásai
Állattartó telepek korszerűsítése 
(VP2-4.1.1.1-16)
Támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében támogatás kizárólag 
az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó 
projektekhez nyújtható: lófélék (ló, sza-
már, öszvér), húshasznosítású galamb, 
strucc, emu, fürj, nyúl, méh, csincsilla.
- Építéssel járó technológiák, valamint 

az állattartáshoz szükséges eszközök, 
gépek beszerzésének támogatása.

- Az állattartó gazdaságokban az ener-
giafelhasználás csökkentése, az erő-
forrás hatékonyság javítása. Épület- 
energetikai, épületgépészeti és ener-
giaellátást érintő korszerűsítések, fel-
újítások, valamint a megújuló energia 
felhasználására irányuló technológiák 
alkalmazása.

Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: egyéni projekt esetén 
maximum 100 millió forint, kollektív pro-
jekt esetén maximum 200 millió forint. 
Támogatás mértéke: 40-50 %, fiatal me-
zőgazdasági termelők és konzorciumok 
plusz 10-10 százalékpont.

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytele-
pítés támogatására öntözés kialakításá-
nak lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16)
Támogatható tevékenységek:
- Új ültetvények telepítése, valamint 

a meglévő ültetvények felújítása, 
korszerűsítése, fajtaváltás, művelés-
mód-váltás.

- A 12 évnél nem öregebb (meglévő 
öntözőrendszerrel nem rendelkező), 
vagy új, vagy cserélt ültetvényekben 
kiépített öntözőrendszer vízellátását 
biztosító a vízvisszatartás létesítmé-
nyeinek támogatása fenntartható 
vízkészlet-gazdálkodás biztosításá-
val, ezen belül víztározók létesítésé-
nek támogatása közepes nagyságú 
tározók kialakítása révén, amelyek 
mérete már megengedi, hogy ön-
tözővíz kivétel is lehetséges legyen. 

12 évnél nem öregebb (meglévő ön-
tözőrendszerrel nem 8 rendelkező), 
vagy új, vagy cserélt ültetvényekben 
kiépített öntözőrendszer vízellátását 
biztosító öntözővíz-szolgáltató művek 
létrehozása.

- A telepítéstől számított 12 évnél nem 
öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvé-
nyek víztakarékos öntözési infrastruk-
túrájának és kapcsolódó műtárgyai-
nak kiépítése;  

- A telepítéstől számított 12 évnél nem 
öregebb, vagy új vagy cserélt ültetvé-
nyek energiatakarékos öntözési tech-
nológiák beszerzésének támogatása, 
öntözőberendezések energiafelhasz-
nálás hatékonyságának javítása.

Támogatás összege, mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: egyéni projekt esetén 
maximum 75 millió Ft, kollektív projekt 
esetén maximum 150 millió Ft. Támogatás 
mértéke: 40-50 %, fiatal mezőgazdasági 
termelők és konzorciumok plusz 10-10 
százalékpont.
 
Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gép-
beszerzés támogatása (VP2-4.1.3.5-16)
Támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás keretében támogatás kizá-
rólag kertészeti tevékenységhez kapcsoló-
dó projektekhez nyújtható.
Célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők 
versenyképességének fokozása, a kertésze-
ti ágazat hozzáadott érték termelésének 
növelése új, innovatív és környezetbarát 
kertészeti technológiák és termesztési mó-
dok elterjesztésének támogatása révén.
- Versenyképesség javítása érdekében, 

építéssel nem járó kertészeti eszköz 
beszerzése.

- Kertészeti ágazathoz kapcsolódó 
erőgépek, munkagépek beszerzésén.

Támogatás mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő támo-
gatás összege: egyéni projekt esetén maxi-
mum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén 

maximum 20 millió Ft. Támogatás mértéke: 
40-50 %, fiatal mezőgazdasági termelők és 
konzorciumok plusz 10-10 százalékpont.

A fiatal mezőgazdasági termelők számára 
nyújtott induló támogatás (VP2-6.1.1-16)
A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági ter-
melők gazdaságalapításának támogatása, 
ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításá-
nak előmozdítása, a mezőgazdasági mun-
kaerő korstruktúrájának javítása, a vidék 
népességmegtartó képességének növelé-
se és a mezőgazdasági tevékenység hosz-
szú távú megtartása.

Támogatás összege, mértéke:
A felhívás keretében 40 000 eurónak meg-
felelő forintösszeg igényelhető, egyösz-
szegű átalány formában, két részletben, 5 
évre nyújtva:
Kedvezményezettek köre:
Természetes személy, aki abban az esetben 
jogosult támogatásra, amennyiben együt-
tesen megfelel az alábbi feltételeknek: 
a) Főtevékenységként mezőgazdasági te-
vékenységet folytató egyéni vállalkozó, 
aki a mezőgazdasági tevékenységet egyé-
ni vállalkozóként a támogatási kérelem 
benyújtásától számított 12 hónapnál nem 
régebben folytatja. 
b) A támogatási kérelem benyújtásakor 
legalább 18 és legfeljebb 40 éves. 
c) Államilag elismert mezőgazdasági jel-
legű szakismerettel rendelkezik. 
d) A támogatási kérelem benyújtásakor 
legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ 
értékű termelési potenciállal rendelkezik.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 
(VP2-6.3.1-16)
Támogatható tevékenységek:
A támogatást igénylő az üzleti tervben vál-
lalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak 
elteltével a mezőgazdasági termelő tevé-
kenységből származó üzemmérete megha-
ladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági 
termelésből és Annex 1 termék feldolgo-
zási tevékenységből származó értékesítés 
nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.
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Támogatást igénylők köre: 
Főállású őstermelő, vagy mikrovállalko-
zásnak és mezőgazdasági termelőnek 
minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy 
szociális szövetkezet: mezőgazdasági ter-
melés értéke eléri a 3000 euro STÉ érté-
ket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ 
értéket. A felhívásra pályázni konzorcium 
formájában nincs lehetőség.

A támogatás mértéke, összege
Egyösszegű átalány formájában, két 
részletben  nyújtható, 100%-os intenzi-
tású támogatás. Igényelhető támogatás: 
15.000 eurónak megfelelő forintösszeg 
5 évre.

Mezőgazdasági termékek értéknövelése 
és erőforrás- hatékonyságának elősegí-
tése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15)
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 
besorolás szerinti - mezőgazdasági ter-
melőnek nem minősülő mikro- és kisvál-
lalkozás esetén kizárólag az Európai Uni-
óról szóló Szerződés 1. számú mellékle-
tében szereplő mezőgazdasági termékek 
előállítására vonatkozó – tevékenységek-
hez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgo-
zást szolgáló projektek támogathatóak: 
gépek, eszközök, anyagmozgatás eszkö-
zei, infokommunikációs és informatikai 
eszközök, vállalatirányítási és nyilvántar-
tási rendszerek, kapcsolódó épület-kivi-
telezések, energia-hatékonysági beruhá-
zások, stb.

Támogatás mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege vonatkozásában egyéni 
beruházás esetén maximum 500 millió Ft, 
kollektív beruházás esetén maximum 1,5 
milliárd Ft. Támogatás maximális mérté-
ke: a teljes projektösszeg 40-50 %-a.

Borászat termékfejlesztésének és erő- 
forrás-hatékonyságának támogatása 
(VP3-4.2.2-16)
Támogatható tevékenységek:
- Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, 

bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítés-
hez, kezeléshez, tároláshoz, érlelés-
hez és kiszereléshez kapcsolódó új 
eszközök, gépek beszerzése, új tech-
nológiai rendszerek kialakítása, meg-
lévő gépek, berendezések korszerűsí-
tése, hatékonyabb berendezésre való 
váltása. 

- A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a 
borászati technológiához kapcsoló-
dó üzemen belüli anyagmozgatáshoz 
és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy 
raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz 
kapcsolódó új eszköz beszerzése. 

- A fenti tevékenységet szolgáló épüle-
tek, építmények létesítése.

- Energiahatékonyság javítására, meg-
újuló energiaforrást hasznosító 
technológiák alkalmazására, egyéb 
környezetterhelést csökkentő korsze-
rűsítésekre vonatkozó fejlesztésekre, 
tevékenységekre.

Támogatás összege, mértéke: 
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege maximum 200 millió Ft, 
a támogatás maximális mértéke 40-50 %.

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjá-
rási kockázatok megelőzését szolgáló be-
ruházások támogatása (VP3-5.1.1.1-16)
Támogatható tevékenységek: A jégeső-
kár, mezőgazdasági esőkár és tavaszi fa-
gykár megelőzésére szolgáló beruházások 
támogatása.

Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: egyéni projekt esetén 
maximum 20 millió forint, kollektív pro-
jekt esetén maximum 100 millió forint. 
Egyéni projekt esetén a támogatás mér-
téke: 60%, kollektív projektek esetében 
80%.

Nem mezőgazdasági tevékenységek be-
indítására és fejlesztésére irányuló beru-
házások támogatása (VP6-6.4.1-16)
Támogatható tevékenységek:
A támogatás célja a mezőgazdasági ter-
melőnek nem minősülő vidéki térségek-
ben működő mikrovállalkozások és mik-
rovállalkozásnak minősülő aktív mezőgaz-
dasági termelők induló vagy már működő 
nem mezőgazdasági tevékenységeinek 
továbbfejlesztése, a több lábon állás ér-
dekében.
Legalább egy beruházás megvalósítása pl: 
épület, építmény létesítése, fejlesztése, 
új gép, berendezés vásárlása.

Támogatás összege, mértéke: 
Az igényelhető vissza nem térítendő tá-
mogatás összege: maximum 160.000 eu-
rónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás maximális mértéke a pro-
jekt megvalósulási helye szerinti tele- 
pülés(ek)től függően: 50 – 60 – 70 %.

További pályázatok:
- A tejágazat szerkezetátalakítá-

sát kísérő állatjóléti támogatás  
(VP3-14.1.1.-16)

- Élőhelyfejlesztési célú nem ter-
melő beruházások (VP4-4.4.1-16)  
Vízvédelmi célú nem termelő beru-
házások: létesítmények kialakítása, 
fejlesztése (VP4-4.4.2.1-16)

- Vízvédelmi célú nem termelő beruhá-
zások: vízvédelmi és vizes élőhely lét-
rehozása, fejlesztése (VP4-4.4.2.2-16)

- Natura 2000 mezőgazdasági terüle-
teknek nyújtott kompenzációs kifize-
tések (VP4-12.1.1.-16)

- Natura 2000 erdőterületeknek 
nyújtott kompenzációs kifizetések  
(VP4-12.2.1.-16)

- Ritka és veszélyeztetett növényfaj-
ták genetikai erőforrásainak és mik-
roorganizmusok ex situ megőrzése  
(VP-4-10.2.2.-15)

- A védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták geneti-
kai állományának in situ megőrzése  
(VP-4-10.2.1.-15)

- Kompenzációs kifizetések természe-
ti hátránnyal érintett területeken  
(VP4-13.2.1.-16)

- Erdősítés támogatása (VP5- 8.1.1-16)
- Agrár-erdészeti rendszerek létreho-

zása (VP5-8.2.1-16)

Forrás: palyazat.gov.hu

A pályázatok részletes feltételeiről, a 
pályázatban való részvétel lehetősége-
iről és pályázatírással kapcsolatos rész-
letes információkért keresse irodánkat:

PRIMOM Alapítvány
Tanácsadó és Információs Hálózat
4400 Nyíregyháza, Luther u. 16.
E-mail: tanacsadas@nyirinku.hu

Tel.: +36-42/414-188

Megjegyzés: Jelen összeállítás nem teljes 
körű, csak kivonata a lapzártánk idején 
aktuális támogatási kiírásoknak. Szerk.




