
 

1 
 

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 

 

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és 

csoportos szaktanácsadás 

VP1-2.1.1-2.1.2-17 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 1-től 2017. 

december 29-ig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

Jelen Felhívás célja az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára az igényeiknek 

megfelelő olyan szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti elsősorban a hatékony 

tudásátadást és az innováció fokozását, továbbá a Vidékfejlesztési Programban érintett 

célcsoportok gazdasági versenyképességének növelését, figyelembe véve a fenntarthatóság, 

környezet-, és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit is. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 90 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke: 

Az egyéni szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás teljes 

díjának 90%-a. 

Csoportos szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás teljes 

díjának 100%-a. 
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Csoportos szaktanácsadás esetében tanácsadási eseményenként az adható támogatás 

maximum 1500 eurónak megfelelő forintösszegű, ami a 2017. január elsejei EKB 

középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 464.745 Ft. 

Szaktanácsadónként évente maximum 6000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás 

igényelhető, ami a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 1.858.980 

Ft. 

A közvetett kedvezményezettek által maximálisan igénybe vehető szaktanácsadási 

szolgáltatási érték évente maximum 950 eurónak megfelelő forintösszeg/fő, amely az alábbiak 

szerint oszlik meg: 

 egyéni szaktanácsadás: maximum 800 eurónak megfelelő forintösszeg /fő. 

 csoportos szaktanácsadás: maximum 150 eurónak megfelelő forintösszeg /fő. 

Az adott évben kiadott Támogatói Okiratokban szereplő támogatási összegek az adott évi 

január elsejei EKB középárfolyam szerint kerülnek meghatározásra. 

Támogatást igénylők köre: 

Támogatási kérelmet az a szaktanácsadást nyújtó szervezet nyújthat be: 

1. amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. 

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

nyilvántartásba vett ügyfél. 

2. a támogatást igénylő köteles biztosítani, hogy az általa igénybe vett szaktanácsadók, a 

szaktanácsadók rendszeres továbbképzését végző szervezet által szervezett rendszeres 

továbbképzéseken részt vegyen, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szaktanácsadói 

állomány rendszeres továbbképzését biztosítja. 

3. a támogatást igénylőnek a támogatott szaktanácsadási tevékenység folytatásához 

szükséges, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló névjegyzéki szaktanácsadókkal kell 

rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor és folyamatosan a támogatási jogviszony 

időtartama alatt. 

4. a támogatást igénylő az EU területén székhellyel, Magyarországon legalább egy telephellyel 

rendelkezik. 

5. a szolgáltatás nyújtásához legalább annyi regisztrált, legalább főiskolai végzettséggel 

rendelkező - kivétel erdőgazdálkodói szaktanácsadók esetében a 73/2015. (X.6) FM rendelet 

értelmében a szaktanácsadói engedély erdőgazdálkodási technikus végzettség elegendő - a 

támogatási kérelem benyújtási időpontját megelőzően, a kérelemben megjelölt szakterületen 

legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, és rendszeresen képzett szaktanácsadót 

foglalkoztasson, vagy szerződéses formában biztosítson, amellyel képes: 

a. Egyéni szaktanácsadás esetében: 

- az A1., illetve B1. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (4) 

bekezdésben meghatározott témakörök közül legalább három témakörre képes legyen 

szaktanácsot adni, 
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- C1. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (5) bekezdésében 

meghatározott kötelező témakörökre képes legyen szaktanácsot adni, 

- D1. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (6) bekezdésében 

meghatározott témakörökre szaktanácsot adni. 

b. Csoportosszaktanácsadás esetében: 

- az A2., B2., illetve az R2. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (4) 

bekezdésben meghatározott témakörök közül legalább három témakörre képes legyen 

szaktanácsot adni, 

- C2. célterület esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (5) bekezdésében 

meghatározott kötelező témakörökre képes legyen szaktanácsot adni, D2. célterület 

esetében a 1305/2013/EU rendelet 15. cikk (6) bekezdésében meghatározott 

témakörökre szaktanácsot adni. 

 

6. az egyéni és csoportos szaktanácsadás témaköreit az EMVA rendelet 15. cikk (4), (5), (6) 

bekezdései alapján a 6. számú melléklet tartalmazza.  

A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv 

csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.  

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

Az A1., A2. és B1., B2. célterület esetén az adott szaktanácsadási szolgáltató tevékenységnek 

érintenie kell az EMVA rendelet 5. cikkében felsorolt prioritások közül legalább egyet, valamint 

az EMVA rendelet 15. cikk (4) bekezdés a)-g) pontjai közül legalább hármat. A 

szaktanácsadási tevékenység kiterjedhet továbbá – de nem kizárólagosan – a klímaváltozás 

hatásainak mérséklésével, a biodiverzitás és a vizek védelmével, a mezőgazdasági üzem 

versenyképességének növelésével ismeretek átadására. 

A C1. és C2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenységnek érintenie kell legalább a 

92/43/EGK, a 2009/147/EK és a 2000/60/EK irányelv alapján előírt releváns kötelezettségeket. 

A szaktanácsadás kiterjedhet továbbá az erdészeti üzem gazdasági és környezeti 

teljesítményéhez kapcsolódó kérdésekre is. 

A D1. és D2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenység különösen – de nem 

kizárólagosan - az érintett vidéki térségekben működő mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő 

élelmiszer-feldolgozók számára releváns gazdasági, környezet- és klímavédelmi 

információkra kell kiterjednie. 

Az R2. célterület esetében a szaktanácsadási tevékenységnek ki kell terjednie a rövid ellátási 

láncok kialakításával és működésével kapcsolatos élelmiszeripari, élelmiszerlánc-biztonsági, 

kereskedelmi, marketing ismeretek átadására.  
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Művelet 
megnevezése 

Vidékfejlesztési Program közvetett kedvezményezettjei számára biztosított 
szaktanácsadás célterületei 

Mezőgazdasági 
termelők 
részére  
 

Fiatal 
mezőgazdasági 
termelők 
részére  
 

Erdőgazdálkodók 
részére  
 

Vidéki 
térségekben 
lévő, 
élelmiszer-
feldolgozó 
tevékenységet 
folytató mikro-
, és 
kisvállalkozás  
 

REL 
együttműködés 
termelői  
 

Egyéni 
szaktanácsadás 

A1. 
szaktanácsadás 

B1. 
szaktanácsadás 

C1. 
szaktanácsadás 

D1. 
szaktanácsadás 

nem releváns 

Csoportos 
szaktanácsadás 

A2. 
szaktanácsadás 

B2. 
szaktanácsadás 

C2. 
szaktanácsadás 

D2. 
szaktanácsadás 

R2. 
szaktanácsadás 

 

Önerő: 

Egyéni szaktanácsadás esetében: 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az 

államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 

Valamennyi célterület esetében: 

Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint 

az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által 

központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó 

uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás, valamint a közvetett kedvezményezettektől a 

3.4.1.1. 8. pontban foglalt hozzájárulás minősül. 

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


