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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 

VP1-1.3.1.-17 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 06. hó 01. 

naptól 2018. év 04. hó 30. napig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

A Vidékfejlesztési Program kiemelt céljai közé tartozik a tudásbázis gyarapítása, illetve a 

tudásátadás előmozdítása a mezőgazdaságban. Jelen Felhívás a fenti célok elérését biztosítja 

azzal, hogy tanulmányutak, csereprogramok, illetve gyakornoki programok révén lehetővé 

teszi a mezőgazdasági termelők, illetve erdőgazdálkodók, továbbá REL együttműködésben 

részt vevő mezőgazdasági termelők közötti tudásmegosztást. Lehetőség nyílik továbbá fiatal 

szakemberek számára gyakornoki programban való részvételre. A Felhívás célja, hogy 

elősegítse az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő 

átadását. 

A programok lehetőséget kínálnak a gazdálkodók szakmai és gyakorlati ismereteinek 

megosztására, a jó gazdálkodási technikák egymástól történő elsajátítására. 

Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek 

megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 db. 
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Támogatás intenzitása, mértéke: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

Az egy támogatási kérelemben igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

legfeljebb 160.000 eurónak megfelelő forint összeg. Az adott évben kiadott Támogatói 

Okiratokban szereplő támogatási összegek az adott évi január elsejei EKB középárfolyam 

szerint kerülnek meghatározásra. 

A vidéki térségekben működő jogosult kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás 

esetében a támogatási intenzitás 

a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át, 

b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem 

haladhatja meg. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

a) mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben 

legalább 6000 STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek 

b) erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek 

c) REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők 

d) ezen ágazatok szakmai szervezetei 

Támogatási kérelmet az a támogatást igénylő nyújthat be, amely rendelkezik a 

mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

(továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 

9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

A és B célterület esetében a résztvevőknek meg kell felelniük a következő kritériumoknak: 

 mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó 

 támogatásban részesült (6.1) fiatal mezőgazdasági termelő. 

 REL esetében igazolás a REL együttműködésben való részvételről 

C célterület esetében a résztvevőknek meg kell felelniük a következő kritériumoknak: 

 legalább középfokú, szakirányú végzettséggel rendelkező szakember. 

A tudásátadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek rendelkezniük kell a 

feladatuk ellátásához szükséges megfelelő kapacitásokkal a személyzet képesítése és 

rendszeres képzése révén. 

A szolgáltatás nyújtója a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül 

legalább egyszer szakmai továbbképzésen vett részt. 

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat 

be a Magyar Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén. 
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Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak 

akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről 

szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

Választható önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

I. A célterület esetében: 

Szakmai tanulmányút megvalósítása. 

Résztvevők toborzása, utazás szervezése, programok kidolgozása, helyszínek 

ellenőrzése, fogadókkal való kapcsolattartás, résztvevők fogadása, program 

megvalósítása, résztvevők ellátása (étkezés, szállás). 

II. B célterület esetében: 

Szakmai csereprogram megvalósítása. 

Résztvevők toborzása, utazás szervezése, programok kidolgozása, helyszínek 

ellenőrzése, a fogadókkal való kapcsolattartás, résztvevők fogadása, program 

megvalósítása, résztvevők ellátása (étkezés, szállás). 

III. C célterület esetében: 

Gyakornoki program megvalósítása. 

Gyakornoki program kidolgozása, gyakornok fogadása, program megvalósítása, 

gyakornok ellátása (szállás, étkezés). 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 

Előleg: 

Az előlegre vonatkozó további információk az ÁÚF. 8.2. pontjában találhatóak. 


