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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 

 

Szaktanácsadók továbbképzése 

VP1-2.3.1-17 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 2-től 2017. 

november 30-ig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

A szaktanácsadók továbbképzésének célja a szaktanácsadási szolgáltatás magas 

színvonalának, a szaktanácsadók szakmai felkészültségének, továbbá folyamatos 

tudásbővítésének biztosítása. 

A továbbképzés elősegíti a tanácsadást igénybe vevők tudásszintjének emelését és az 

átadott ismeretek gyakorlati hasznosulását. 

A szaktanácsadók továbbképzésével biztosítható, hogy a szaktanácsadók rendelkezzenek a 

legújabb szakmai és agrárszabályozási információkkal, ismerjék a szakterületükön 

alkalmazott innovatív technológiákat, üzemvezetési, környezetgazdálkodási, klímavédelmi és 

egyéb megoldásokat, továbbá rendelkezzenek a Fiatal Gazda, illetve a Rövid Ellátási Lánc 

tematikus alprogramok speciális célcsoportjainak igényeihez igazodó ismeretekkel és 

készségekkel. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db. 
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Támogatás intenzitása, mértéke: 

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

összességében 3 évenként legfeljebb 200.000 eurónak megfelelő forintösszegű támogatás 

nyújtható. 

Támogatást igénylők köre: 

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, 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, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre 

nyilvántartásba vett ügyfél. 

Az ügyfél-nyilvántartási rendszer történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások 

bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a 

Magyar Államkincstár által működtetett nyilvántartási rendszerekre az Támogatási törvény III. 

Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: 

a) szakigazgatási szervezet, vagy 

b) szakmai szervezet, vagy 

c) köztestület, vagy 

d) felsőfokú agrároktatásra jogosult szervezet, vagy 

e) felnőttképzési jogosultsággal rendelkező agrárkutatást végző szervezet amely 

agrárszabályozással és támogatásokkal kapcsolatos témakörökben legalább 4 éves szakmai 

tapasztalattal rendelkezik. 

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. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről szóló 73/2015. (XI. 6.) 

FM rendelet (a továbbiakban: szaktanácsadói rendelet) alapján szaktanácsadói engedéllyel 

rendelkező, névjegyzékben regisztrált szaktanácsadók részére biztosítandó továbbképzés 

megszervezése és megvalósítása. 

A továbbképzést az alábbiak szerint kell biztosítani: 

a) Az EMVA rendelet 15. cikk (4) bekezdésében szereplő legalább három, valamint az (5), 

(6) bekezdésében szereplő témakörökre vonatkozó kötelező továbbképzés. 

b) A VP egyes műveleteinek megvalósításához kapcsolódó témakörökre vonatkozó kötelező 

továbbképzés, amely kapcsolódik a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-

feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 
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kódszámú) felhívás keretében az egyes célterületeken belül nyújtott szaktanácsadás 

témaköreihez. 

c) Kötelező szakmai képzés és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása a VP 

egyes műveleteinek megvalósításához kapcsolódó témakörökre vonatkozóan, a 

kedvezményezett által szervezett szakmai rendezvények keretében. A képzésnek 

kapcsolódnia kell a „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz 

kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) 

felhívás keretében az egyes célterületeken belül nyújtott szaktanácsadás témaköreihez. 

A továbbképzést a fenti, mindhárom formában kötelezően biztosítani szükséges. 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges 

fedeznie. 


